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APRESENTAÇÃO 

MANUELA CARNElR0 DA CUNHA'* 

Diz-se que a hisJótia indígena se repet,e, ,e respónsabilizam-se ora as socjed~des 
indígenâ"s, por fálta de histórjcidá.de, ora os que as 0-primirám, por não terem deixaqo 
doçurnentos. 

" E certo qqe a hist6riase repete, e isto em um duplo sentido. Repetem-se primeiro~ çom 
.grandes e hónrosas exce,ções entre as quáis $Obres$ai o Barão de Studart, os historiadores 
d~se;gundamão.quenão se dignam beber nas fontes. Fontes, há. Basta saber procurá-las. 
Foi o que fi:z;eram, com grande cuidado, as equipes que, sob direção de Sylvia Porto.Alegre, 
Marlene. Mariz e B·eattiz Góis D!antas, vascultlaram acervos, resumiram e indexaram , 
documentos. Cop1 tai1s i.nstrumentos de trabalho postos à disp<;>sjção dos pesqqisa1lore·s, é 
nossa convicç'ãg que, ·a qualidade da historiografia indígena deve mudar. E não só a 
historiografia do Ceará,, do Rio Grande do·Norle e de Sergipe, este por sinal já beneficiado 
por levantamento anterior feito p0r Beatri.z Góis Dantas e suas assistentes: ao chamarem 
a atenção para o c0nteúd0 de eertos acervos, estes repertórios apontam para novos fÜões 
arqµivisttcos e pode.m ser de valia pata outras pesquisas. 

A história dos fncl.ios do Nordeste repete ... se também em um segundo sentido. Foi no 
NordesteeespecialmentenoCeatáf}uese"inau,gurou,emmeadosdos:éculoXIX;,aextinção 
inâígena no papel. Declarava-se·- ao arrepio dos fato_s - a in~x:istênciá de ínâios, para 
melhór se apoderar das sqas terras. E aind,a hoje, gru,pos· indígenas como, entre õuttos, os 
Tremembéeós Tapebado Ceará, lut;im para terem suas terr'ftsesuaídentidadereconhecidas 
pela Justiça. 

Repertórios como este que a'qui publicamos fóram feüos na esperança que,a história não 
m~is se repita. 

*Professora Titular do D'epartamentó de Antropologia dá FFLCH-USP e Coordenadorã do 
Núçleo de História Indígena e do lndígeiúsrfio da USP. 
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INTRODUÇÃO 

MARIA Svcv1A PORTO' ALEGRE* 

Em ,l 988, sob a9oordenação da ProP Maria Manuel~ Carneiro da Cunha,, o Núcleo 
de Apoio à Pesquisa de, História Indígena e do Indigenisme; da Universidade de. $ão 
Paulo (NHII-USP), cle.u início a úm projeto d~p~squisa,, de caráter nacional, destin:ado 
a elaborarum Guia de Fontes pata a História Indígena e do lndigenismo. em Arquivas 
B t:asile i ros. 

·(J lev.antament© foi realizado. no Cearáent:re.osT11eses de janeiro e julho de 1991, p~r 
uma equipe do Departàmertto de Ciências SocHais. e Fil0sofia da U niver~idade Federal 
d0 C'eará,.c0ordenaga pela Prof' Maria Sylvia Porto Alegre e,c©mposta também pelo 
Prof. Francisco José Pinheiro~ pelo bolsista Fabiano dó Santos, sob:cootdépa~ão geral , 
do Prof. John Monteiro, d0 -NHII-USP. 

A pe~quisa para o .Guia de Fónttrs lóc~lizou em Fortaleza 11 instituições públicas 
e privadas detentoras de documentos sobre o ínclit>, nos séculos X\Till e XIX. Foram 
identificados 34 conjunto~. documêntais e transcritos, em fichas de resumo, cere-a de 
1.000 doua,mentos, a maior parte manuscritos inéditos. O trabalho foi reallzado com 
a aplicação de um questionário específico inf0rmatizado,. elaborado pela coordenação 
nacional do projeto, contendo informações cadastrais da instituição, dad9S' relativos ao 
conjunto documental, identificação àos principais temas, descrição do conteúdo do 
conjunto. doe;µ mental, inf otAlaÇões 'sobre insttutnen.tos de pesquisa e formas de a.cesso 
à doeumeiltaç.ãó. 

A tramtriç·ão dos doci,unentos em fichas de resumos não fazia parte do· projeto do 
NHII-USP,, tendo sido uma iniciativa da equipe no Ceará visando.dar continuidade à 
pesquis(:l na UFC. Após a éohchisão cto Guia de 11·óntes,, o grupo inicial de pesquísa
dores fbi ampliado~ inc0rporanc10 vários professores e alun<Js dos cuFsos de graduação 
€! pós:-graduaç:ão,. com estudos em andamento sobre· questões indígertâs. Constitutu-se, 
àssim, um Grupo de. Trabalho sobre essa temática, que conta boje Gom cerca de 15 

*Professora adjunta de Antropologia da Uni;versidatJe Federal do Ceará. 
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participantes permanentes e inúmeros outros, com participação esporádica ou eventu
al. 

O GT de Estudos Indígenas da UFC mantém um proveitoso intercâmbio com outras 
universidades e instituições, participando ativamente de encontros, seminários e 
colóquios nacionais e regionais. Começamos a estabelecer uma rede de contato entre 
pesquisadores, com o objetivo de incentivar a realização de projetos integrados, que 
extrapolem a problemática do índio no Nordeste e sejam capazes de pensar a questão 
indígena de forma a articular as especificidades locais a uma visão mais abrangente, 
no conjunto da sociedade brasileira. 

Formado sobretudo por antropólogos e historiadores, o grupo procura ter uma 
postura interdisciplinar, aberta à confluência de diferentes áreas de conhecimento. Por 
isso, tanto estimula estudos sobre as candentes questões contemporâneas que afetam 
o destino atual dos povos indígenas, como está atento à neces·sidade de recuperação .da 
história indígena e das relações interétnicas, responsáveis pela formação de uma 
"cultura de contato,, de difícil caracterização em nosso país, que remonta às origens da 
colonização portuguesa. 

Este livro pretende dar continuidade ao leyantamento e organização das fontes 
primárias sobre a história indígena e do indigenismo, uma tarefa imprescindível, 
embora árdua e demorada, para a compreensão dessa problemática. Nossa intenção é 
tomar mais acessível aos pesquisadores a documentação existente nos arquivos locais, 
de difícil acesso e consulta, em deeorrência das precárias condições em que se encontra 
amaiorparte dos ace.rvos. A ausência de levantamentos sistemáticos anteriores faz com 
que o Guia de Fontes Para a História Indígena e do Indigenismo em Arquivos 
Brasileiros e o presente livro representem a primeira tentativa de organização, 
descrição, indexação e avaliação de fontes primárias sobre o índio no Ceará. 

O 1ivro está organizado em duas partes: na primeira traçamos um breve panorama 
do contexto histórico da colonizaç.ão no sertão nordestino, em que se dá o contato com 
os povos indígenas.-Aseguir, fazemos uma avaliação sucinta da historiografia indígena 
e suas fontes, antes de relacionar o mapeamento das instituições e conjuntos documen
tais e descrever os conjuntos documentais encontrados no Arquivo Público do Estado. 
Por fim, discutimos os principais temas e problemas de investigação sugeridos pela 
pesquisa. Na segunda parte apresentamos o repertório dos documentos e um índice 
temático e topográfico. 

A história indígena no Ceará não pode ser abordada sem uma análise das diferenças 
existentes no interior da região nordestina, e que dizem respeito às formas assumidas 
pela colonização no sertão, em contraposição à área da zona da mata. 

A compreensão dessas diferenças é essencial para o estudo do contato interétnico, 
uma vez que a ocupação do sertão pela pecuária resultou de um lento processo, que se 
i1:üciou somente no século XVII, com o avanço das frentes de expansão da criação de 
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gado. Tardiamente, portanto, em comparação com o nordeste litorâneo, onde a 
monocultura escravista açucareira iniciou o processo de confronto com os habitantes 
nativos já no século XVI, com a implantação dos primeiros engenhos. 

As relações decorrentes do contato entre o colonizador e o índio no sertão nordestino 
caracterizaram-se por conflitos violentos, nos séculos XVII e XVID. Porém, uma vez 
consolidada a ocupação do território, os índios deixaram de ser tratados como inimigos 
a serem derrotados nos campos de batalha para serem considerados virtualmente um 
"caso de polícia". 

Os documentos identificados cobrem predominantemente o período de cem anos, 
que decorre entre o estabelecimento do Diretório Pombalino em 17 60 e a negação final 
da existência de índios no Ceará pelas autoridades da província, na década de 1860, 
apesar das evidências em contrário. 

Estamos cientes da complexidade que envolve essa temática, especialmente no que 
se refere ao reconhecimento da sobrevivência atual de grupos étnicos considerados 
extintos desde o século passado e que estão em processo de reivindicação de seus 
direitos e demarcação de suas terras pelo governo federal. 

Assim, esperamos que a publicação deste livro represente uma contribuição na 
retomada efetiva dos estudos sobre o índio no Ceará, interrompidos há quase 30 anos 
e agora objeto cle interesse de novos pesquisadores. Esperamos, mais do que isso, 
colaborar para a compreensão dos direitos históricos dos povos indígenas e para a 
necessidade de reparaç.ão das injustiças sofridas, através da demarcação de suas terras 
e reconhecimento de sua identidade. 
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Fontes Inéditas para a História Indígena no Ceará 

MARIA SYLvtA Po&To ALEGRE 

Contexto histórico da colonização no sertão nordestjno 

O sertão. foi ocupado através de pecu.ária extensiva. Seu príncípal agente - o 
v~que'iro -, ·era comumente um attendátátio., agregado ou ese.ra vo do proprietário da 
t~r-ra,. encartegado,, nos primeiros te.mpos"' de administrar as fazendas de gado do.s 
senhor.e$-de-engenho de Pernambuco e d~ Bahifl e, posteriormente, de ses.meíros Já 
estabelecidos no Ceará. 

·O desejo do vaq~eiro e':olonizador era tentar ''acumular'·', isto é, f0rmar um pequeno. 
rebanho e estabelecer-se, embora dispondo de pouco ou. nenhum capital, ocupando as 
terras ainda livre·S da fronteira pastoril, através da obtenção de· novas datas de 

, 
ses manas. 

No Ceará a ocupaçao· se deu a partir de duas retas distintas. - uma pela ccrsta 
litorâneã, saindo de Pernambucp em direção ao Maranhão e. ao Pará, .e a 0u,tra pelo 
interior, vinôa da Bahra e Petnatnbnco, compreendenào a át~a, que va.i do ·médio $'ão 
FFancis.co até o rio Barnaíba, nos limites do Riauí e do MaFanhão. 

Atuando como pólo de eonfluê.ncia das frentes de, expansão 'dessa vasta região, 
politicamente o Ceará fez parte do Estado do Maranhão e Grão Bárá de J 621 a 1656, 
passando depois à jurisdi~ão de Pernambuco:, como capitania subalterna, até 1799, 
quando se tomou capitania independente . 

. A princípio a estreita faixa .do litoral ser·via à ex.tração intermitente de madeira, 
âmbar, ·algodão nativo, pimenta e à· cria~ão de ani'mais. O Estado port;o·guês e os 
próprios .eol0nus quase·. não se inter.essavam pelas terras cla costa,, de solo arenoso', 
pouca água e Sen:) inatas para O fomeciinenfo de lenha, Oll seja, invi:ável para O 
empreendimento açucareiro. E~ono.mie-ame.nte destituída àe interesse e politicamente 
isolada,~ capitania permãnééeq quase despovoada até meados d0 século XVII, quando 
teve início a ocupação das tettâS do interior pela pecuária. 

A s~patação entre a pEodução de cana-de-açú.car e,a cria,ç.ão de gado fói ó e1e;mento 

impulsi0nador desse · processo. A conhecida divisã·o das duas atividades em terras 
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distintas, de tal forma que uma não prejudicasse a outra, levou os grandes produtores 
de cana-de-açúcar a obterem extensas sesmarias para o estabelecimento de currais fora 
dos domínios da lavoura, forçando, também, a interiorização por parte dos colonos que 
não possuíam capital suficiente para a montagem de engenhos. Assim, os criadores 
foram sendo gradativamente empurrados das terras mais férteis e próximas aos portos 
de embarque do açúcar para Portugal, passando a estabelecer-se no sertão. 

A partir de 1650, a pecuária encontrou melhores condições de expansão, na medida 
em que atendia à demanda do mercado interno, como supridora de carne, couros, peles 
e animais de transporte e tração. Os currais requeriam pouca mão-de-obra e pequeno 
investimento de capital. As boiadas podiam ser transportadas por si mesmas para os 
mercados e feiras de gado, superando as largas distâncias, a falta de estradas e de meios 
de transporte, que dificultavam o cultivo da cana no interior, mesmo quando o solo era 
apropriado. 

Esses fatores aliaram-se à grande disponibilidade de terras e ao sistema da 
"quarüação", que consistia no pagamento anual ao vaqueiro de um quarto dos bezerros 
nascidos, para explicar a rápida multiplicação dos currais e o aumento populacional, 
nas duas últimas décadas do século xvn, quando aparecem os primeiros registros de 
sesmanas cearenses. 

Por volta de 1680 o governo português passou a redividir as terras do sertão em 
"datas" menores e a doá-las aos colonos interessados em garantir a sua ocupação 
efetiva, expulsando delas os habitantes nativos, que resistiram tenazmente a abandonar 
seus territórios. Esse processo se deu de forma extremamente violenta e encontrou uma 
resistência armada igualmente forte por parte dos índios, o que resultou nas lutas e 
conflitos conhecidos como "Guerra dos Bárbaros" (StudartFilho, 1966; Pires, 1990), 
que se estenderam por cerca de 50 anos, até que a maioria dos grupos indígenas 
remanescentes do genocídio fossem submetidos aos aldeamentos missionários. 

Nas primeiras décadas do século XVIII a pecuária já ocupava extensas faixas do 
Ceará, tendo como eixo central a bacia do rio Jaguaribe, no sentido norte-sul, 
expandindo-se pelos sertões do Quixeramobim e pelo vale do Cariri, ao sul de 
Fortaleza, chegando ao extremo norte, pelos rios Acaraú e Coreaú ao oeste, pelos 
sertões de Crateús (Pompeu Sobrinho, 1971; Girão, 1947 :83-86). 

A indústria da charqueada, iniciada por volta de 1720, abriu um novo período na 
atividade criatória, o chamado "ciclo das oficinas" (Girão, 1947 e 1982). As 
charqueadas se expandiram da foz do rio Jaguaribe para o leste, em direção ao Rio 
Grande do Norte, e no sentido inverso, rumo ao Piauí, pela costa, graças à abundância 
de salinas naturais. Introduziram uma importante diversificação na atividade produti
va, que resultou na separação espacial e na divisão do trabalho entre fazendas de 
criação, oficinas de salga e centros de comercialização (Lemenhe, 1983). 
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Em .meados do séeulo XVIII, a economia do sertão entrou no circuito monopolista 
do sistemá colonial, quando as exporta:ções de cóuto pqssaram a adquirir tna.i0r 
importância no comércio ultramarino. Durante a atuação da Companhia de Comércio 
d~ Pernambuco e Pa.raíba, que estabeleceu -seu monopólio. entre 17 59 e 1777 (Ribéito 
J úttlor, L976l, o c0uro ocupou o segµndo htgar nas exportações da região,, o que 
repr.esentou umJatoradici0nal de expansão da economia do sertã0 e sua inclusão mais 
djteta, na órbit~ da política. mercantil portuguesa. 

Ror essa época o governo metropolitano havia pC'lssado a acompanhar mais de,,perto 
os destinos da capitania. A transf ormaçã0 em vHa de vários povoados originados pela 
expansão da pecuária- Ic.6 (173.~); Aracati (1748)? Sobral (1773), Quíxeramobim 
(1789)-., é um1ndicativo de.sse ínteresse. Através das câmaras muhícipais q E-stado 
podia exercer maior controle sobre a mã@~de-obra, na sua 'maioria indígena, forçand0 
o_s çhamados "vadios7·' a trabalhar,, bem como v1abilizando. a oaptação de recursos, 
coletandó impostos, controlandoaproduç·ão e o comércio (Alencar, 1903;, Girão, 1983,; 
Lemenhe,~ 1981:25-32). 

Poucos núcleos· urbanQs do ·século XVIII não são diretamente decorrentes cla 
çxpans·ãá da pecuária: Aquiraz (1700),, primeira, sede do govefcno, Fortaleza (1726), 
base de oc.;upação do litoral, e os principais aldeamentos indígenas fundados peJos 
missionários e transformados em vilas depois da exp:ulsãQ dos jesuítas. - Caucaia 
(1750;), Parangaba {J 759), Víçosa (1759), Mes·sejana (1760) e Baturlté (1764). 
Caucaia passou a dénominar-se Soure,, Paranga0a madou seu nome para Arro11che& e 
Baturité foi criada com o nome de Monte-Mor-o-Novo ·da América. O censo de 1771 
indicava~ além dessas, as seguintes, freguesias indígenas: Crato, Monte:--Mor-o-Velh,o, 
Arneirós e Almofada ÇPorto Alegre, 1993'. Me_smçyessas vilas, cgntudo, depe:nd:iam da 
criação de gado·J>ara sbbieviver. P.ata se ter urna idéia da importãnctia da pecuádà na 
vida da capitania, t>astadjzer que os bens confiseados aos je;suítas, em 17 59, eonsistiam 
unicamente em rebanhos de gado vacum, cà·valar 'e caprino (Mapa Geral, 1761, 
·Arquivo Hist0rico Ultramarino) encontrados nas aldeias indíg,enas. 

Trabalho Jivre e J)lão-de-obra indígena 

A historiografia clássica sobre a pecuária nordestina considera, Gom razão,. que as 
condições de organização do trabalh0 na~ f>azendas co_nstituítarn o principal fato5 de 
expansão da ecollomia pastoriJcolonial (Prado Júnior, 1948; Furtado, 1964; Andrade, .. ~ .,.: 

1972). Apesar da baix'a produtividade e pequena m«:metarização, d0 sistetna,,houve um 
grande crescimento vegetativo da ·população e dos .rebanhos, no de{;orrer do séczulo 
xvm, porqqe as fazendas requeri(,lIIl pouca ntão-de-obrã, podendo ser administradas 
sem muitos problen:iast mesmo na ausência dos proprietários. Além disso, os vaqueiros 
eram auxiliados por umnúmero reduzido de escravos e agI.~gados, encarregados ~od:os 
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de tarefas semelhantes: campear, ferrar e amansar o gado e tanger as boiadas para os 
pontos de venda. 

Os pequenos e abundantes lotes de terra inaproveitada eram arrendados ou 
ocupados por posseiros e foreiros qµe trabalhavam seus roçados em regime familiar. 
Assim, a alimentação necessária ao sustento e reprodução da força de trabalho, além 
de ficar assegurada pela carne e pelo leite, era complementada por alguma agricultura 
de subsistência, farinha de mandioca principalmente, mas também milho e feijão, onde 
a aridez do solo permitisse a plantação de alimentos. 

Estudos mais recentes (Gorender, 1978; Mott, 1978), procuraram demonstrar que 
a organização da mão-de-obra nas fazendas de gado teria tido o mesmo caráter 
escravista dominante nos demais complexos produtivos da colônia, contrariando teses 
mais antigas (Abreu, 1963; Prado Júnior, 1956; Simonsen, 1977), de que a escravidão 
era pouco compatível com o criatório, devido à dispersão geográfica, ao absenteísmo 
dos proprietários e à fuga freqüente dos escravos. 

Entretanto, mesmo que novas evidências venham demonstrM que as fazendas de 
gado contavam com plantéis significativos de escravos (e parais_so necessitamos de um 
maior número de monografias e nesquisas sobre o tema), ainda assim é inegável a 
presença dominante de homens livres entre os vaqueiros e seus auxiliares, na sua maior 
parte de origem indígena. 

A atração exercida pela pecuária, não só sobre os índios mas também sobre os pretos 
forros e mestiços, revela-se no rápido crescimento demográfico da capitania. Entre 
1775 e 1808, dobrou o contingente populacional, que passou de 61.474 habitantes 
(documento do Arquivo Histórico Ultramarino, Caixas de Pernambuco, 30 de setembro 
de 1777) para 125.878 habitantes (Menezes, 1814). 

Para isso, concorreu grandemente a entrada de um novo produto no circuito 
exportador: o algodão. 

Formação do complexo algodoeiro-pecuário 

No século XVI, cronistas como Gandavo (1570), Jean de Léry (1557) e Gabriel 
Soares de Souza (1587) encontraram na plantação, fiação e tecelagem do algodão 
nativo uma prática econômica central na vida da maior parte dos grupos indígenas da 
região. No início do século XVII, quando os missionários portugueses tentaram suas 
primeiras aproximações com os índios naSerradalbiapaba, nas fronteiras entre Ceará, 
Piauí e Maranhão, verificaram que o algodão era um dos principais produtos de troca 
no escambo que os franceses já haviam estabelecido com esses grupos (Figueira, 1608). 

Embora de uso generalizado, o algodão era cultivado principalmente pelos grupos 
Cariri e Tarairiú (Janduim, Paiacú, Canindé, Janipapo), que usavam o tear na 
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fabricação de redes de dormir que serviam também-para carregar os anciãos e enterrar 
os mortos (Studart Filho, 1965). 

Fios e rolos de algodão, os "nimhó", como eram chamados peJos índios, passaram 
a servir como moeda no Ceará, Piauí e Maranhão, até que tiveram sua circulação 
proibida pela Companfüa de Comércio do Pernambuco. Mais tarde, já no século XIX, 
grupos de índios Tremembé ainda apelavam aos governantes, insistindo em obter 
permissão para voltar a usar os "nimbó" (Menezes, 1814:271), o que evidencia o 
significado cultural do algodão para os índios. 

O algodão nativo foi rapidamente incorporado à economia de subsistência dos 
colonos, que o usavam para fabricar tecidos para os escravos e homens pobres livres 
e para o enfardamento de mercadorias, comercializando o excedente no mercado 
interno. Fios e rolos de panos de algodão passaram aservircomo moeda no Ceará, Piauí 
e Maranhão, com o crescimento da economia. O cultivo em larga escala se deu com a 
entrada de produto no mercado externo, entre 1780 e 1820, época em que teve início 
o fornecimento de algodão para a indústria têxtil inglesa, que depois se voltou para os , 
mercados dos Estados Unidos, Egito e India (Stein, 1979:57). 

O ingresso do algodão brasileiro no circuito exportador resultou em mudart§as na 
estrutura social e produtíva do sertão, que apenas se esboçavam na passagem do século 
XVID para o século XIX. O ciclo vegetativo curto e a adequação ao clima e ao solo 
facilitaram a rápida expansão das plantações. Ao contrário das fazendas de gado, que 
exigiam grandes concentrações de terra, o algodão permitia ó aproveitamento de 
qualquet tamanho de lote, favorecendo a pequena produção associada ao cultivo de 
alimentos e aumentando, assim, as alternativas de sobrevivência dos homens pobres 
livres (Andrade, 1973). 

A agricultura comercial veio acelerar o processo de submissão do índio e da 
população livre no sertão ao projeto colonizador, embora as primeiras grandes · 
plantações pareçam ter seguido o modelo da "plantagem" açucareira, com forte 
concentração de escravos (Tollenare, 1817:88). Logo tornou-se clara a desvantagem 
do emprego de escravqs nos algodoais. A estrutura pouco complexa da produção, a 
facilidade do cultivo, onde podiam trabalhar mulheres e crianças, e o ciclo vegetativo 
curto deixavam os escravos ociosos grande parte.do.ano. Além disso, a colheita exigia 
vigilância redobrada para evitar o contrabando, prática comum entre os escravos que 
usavam todo tipo de ardis e subterfúgios para burlar a vigilância dos produtores 
(Câmara, 1799). 

No Ceará, algodão e pecuária não se colocavam como atividades excludentes. 
Antes, pelo contrário, acomodavam-se uma à outra para formar as bases de um 
complexo socio-econômico que iria consolidar-se no decorrer do século XIX, sobretu
do após 1860, quando se deu a organização do mercado de trabalho livre (Pinheiro, 
l990). 
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Ao que tudo indica, foi a partir de 1780 quê se difundiµ{\ prática ders coplfatQs âe 
parceria,attavésdotrabalhofamíliareindividual,qrreearacterizamatéhojeasrelações 
de trabalho nQ .sertão. A introdu9ão da c0birança da renda da terra1 definidora das 
relações dé paroeria, foi registtada por essa égoéa gor Arry.da Câmara, um dos 
primeiros grandes plantadores'e também umestudiose da cultura do algodã0. Algumas 
décadas mais tard~,Jlenry Koster, o\J'.tro grande p.roprietátio de terras no Jaguaribe, 
referia-se ao cresoe'nte estabelecimento de moraGleres na'"s grandes propriedades, em 
troca cle, trabalho (Koster, 181©). 

Ocupa~ão ê.a maior f)arte das terras produtivas por grandes proprietár.ios; uso de 
mão-de-obra indígena ~ livre, cobrl:lnÇf\ da renda da terra,. vinculação dQs. pequenos 
produtóres aos latifúndios·, for·mas varíadas de;ttabalh© individual e:familiar, pareef'ia, 
arrendamento; agricultura de subsistênçia: aí estão as bases do complexo algodoeiro-
11ecuário"em qu,e se insere: a questão índígena,na sertão nordesti'no. 

O Artesanato e a indústria rural doméstica 

Para completar, ·devemos nos referir ainda à indústria rural doméstica que se 
ôesenvólveu noint~rior de:s_se complexo.e qt;te repre;sentou, c:;-01i:lorepresenta(}índahoj'e,. 
um importante meio de sobteviv:ência para as e.amadas mais, pobres da populcr~ão 
(Porto Alegre, 198:2). 

'Podemos distinguir .a e;xistênGÜ~ de três setores na indústria c;aseira se.rtaneja 
colqhial. Q primeiro constituído pelos ·equipamentos básicos que cornpunham a infra
estrutura material das fazendas, como os engenhos de rapadura, mel e aguardente, as 
caS:as de fqrinha, os. cuftum~s e as olarias. Um segundo que-consistia no arte_sanató de 
artigos e objetos necessários1à vida eotidiana, eomo mobiliário,, utensílios áe trabalh0 
e de uso doméstico, louças, c,alçad0s., e,hapéus, e:steiras, sabão, velas, retc. Esse setor 
crêsC'eu em tomo das fontes naturais de matê.ria priJna_, ootno a.s "mtnàs'" de barro para 
a c~râmica, os earnaubais para as c:estarias e tran~aclos de palha, as madeiras, para os, 
móveist, os couros e peles, da "criação miúdc,t" e das caças e os c~cos detartàruga para_ 
ums.em fitn de.objetos. Fiha1mente,, o terceiro, formado pela:s IJlanufatutas de, algodão, 
cornpr~endendo a fiação e. tecela~em ele· panos e a confecção de rendas, bordados e 
laoifintos. 

Valendo-~e de práticas· antigas âos índios da região,, O$ jesuítas organizaram nos 
aldeamentos t> trabalho.indígena para afiaçã<:1e tee·eiage.m. de panos de algodãe>.ere:des 
de doonir, como forma eficaz de, redução dos índi0s e uso compulsóri,o des:sa m.ão-de
obra pata atender às necessidades da Igreja. També1n ensinaram às meninas índias a 
confe:cção de rendas e bordados., que depois se difundiu entre a populaç,ão pobre 
feminina, dtpldp orig~rtt a um do&, ramos mais oon heoido~ d9 artesanato ceatens:e (Eorto 
Alegre, 1989/90). 
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A comercialização do artesanato doméstico, que se fazia nas feiras e mercados 
locais (Paulet, 1816: 100, Casal, 1817 :239), favoreceu a expansão do mercado interno 
e criou condições para uma maior divisão do trabalho, completando o conjunto de 
fatores responsáveis pelo declínio precoce da escravidão negra, na primeira metade do 
século XIX (Porto Alegre, 1987). 

Mestiçagem e caboclização 

Ao .contrário da sociedade senhorial do nordeste açucareiro, os modos de. vida do 
sertão colonial eram bastante simples. Afragilidade geral da economia e a baixa renda 
monetária impunham sérios limites à acumulação e as diferenças sociais não apareciam 
na vida cotidiana com o peso equivalente às desigualdades mais visíveis que separavam 
a casa grande da senzala. 

O que mais caracterizava a sociedade sertaneja era a violência das relações sociais, 
o meio hostil e beligerante em que se moviam a minoria de brancos, o reduzido 
contingente de escravos e o crescente número de índios dispersos, de negros forros e 
fugidos do cativeiro e de toda sorte de gente que buscava refúgio longe da costa e do 
aparato dominante do Estado. 

A miscigenação desses elementos se deu rapidamente, de tal forma que, nas 
primeiras décadas do século XIX, a categoria de mestiços, os chamados "pardos", já 
aparecia nos censos como predominante no conjunto da população (Chandler, 1973). 
Entretanto, ao chamarmos atenção para a importância da mestiçagem, é preciso não 
confundi-la com o que costuma ser categorizado como ºprocesso de caboclização''. 

Consideramos que a categoria "caboclo", identificada etnicamente como o mestiço 
de origem indígena, é menos unia categoria social concreta e muito mais urna 
construção ideológica, que se cristalizou em meados do século XIX, como forma de 
negar a identidade do índio e seus direitos, pela via da dominação cultural, em 
substituição à violência militar e à coerção do Estado. 

''Desaparecimento" dos povos indígenas: uma questão reaberta 

Que critérios usar para pensar historicamente a etnicidade indígena nesse contexto? 
O tema, ou para dizer melhor, o problema central está posto. A política indigenista d.a 
segunda metade do século :xvm e do se.culo XIX desarticulou deliberadamente a vida 
tribal e forçou as sociedade indígenas· ao contato com a população nacional. Apesar 
disso, a presença de índios vivendo em pequenos enclaves, (os aldeamentos),"em meio 
à população circundante era maior do que se supõe (Cunha, 1992; Dantas, 1993; Porto 
Alegre 1993). 
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Mesmo com o esvaziamento progressivo das aldeias, uma parte dos índios do Ceará 
conseguiu permanecer em seu local de origem. Buscando formas diversas de preservar 
sua unidade tribal, valeram-se da dinâmica da "cultura de contato" para sobreviver. O 
alegado "desaparecimento" atribuído pelos contemporâneos e pela historiografia 
ocorreu em parte, devido à dispersão e miscigenação. Mas muitas vezes tal "desapa
recimento'' significou apenas perda de visibilidade. Apesar das pressões 
integracionistas, os índios souberam agir com eficácia em determinados momentos e 
apoiar-se na identidade étnica para continuar a viver em suas terras, pelo menos até 
meados do século XIX, quando novas pressões fizeram-se sentir, ameaçando extinguir 
definitivamente a vida nas aldeias. 

Entretanto, o direito dos índios às terras que habitavam pode ser comprovado pelos 
documentos localizados no Arquivo Púbilico do Estado do Ceará, através de inúmeros 
processos de medição e demarcação de terras em nome dos índios, nos aldeamentos. 

A Historiografia Indígena e suas Fontes , 

As questões indígenas ocupam espaço significativo nos estudos históricos sobre o 
Ceará. Dentro dos objetivos propostos, de mapeamento das fontes arquivísticas, vamos 
nos limitar apenas à indicação dos autores e obras que abordam essa temática e que 
trazem algum tipo de contribuição para a pesquisa e o cotejo de documentos. 

Não citaremos aqui, portanto, as obras gerais nem os livros deixados por cronistas 
e viajantes·, e que retratam a vida da capitania e da província, cujos autores mais 
importantes já indicamos na apresentação do contexto histórico da colonização. 

Os Precursores 

A historiografia cearense se inicia em meados do século XIX, com as obras de 
Tristão de Alencar Araripe (1850), Thomaz Pompeu de Sousa Brasil (1863), João 
Brígido dos Santos (1864) e Pedro Theberge (1869). 

A História da Província do Ceará, de Afaripe, é um livro pioneiro e valioso, como 
tentativa de fornecer uma visão ordenada de fatos esparsos acumulados sobre os 
séculos XVII e xvm. Baseado em documentação recolhida nos arquivos cartorários 
e das câmaras municipais, o autor procura sistematizar a história da conquista, discorre 
sobre os grupos indígenas, os movimentos de população, a distribuição de sesmarias, 
a administração e a economia colonial. O segundo capítulo, sobre as tribos indígenas, 
sua conquista e aJdeamento, e os capítulos 5 e 6, sobre o cativeiro e opressão dos índios 
e as missões jesuíticas em Jaguaribe e na Ibiapaba, representam os primeiros estudos 
dessa natureza no Ceará. Infeliz-mente, o autor não identifica nem publica os documen
tos consultados, permanecendo desconhecidas as fontes que utilizou e as possibilidades 
de sua localização. 
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Igualmente valiosos são os precursores ensaios geográficos e estatísticos do 
Senador Pompeu, sobretudo o Ensaio Estatístico da Província do Ceará, obra em três' 
volumes, com informações detalhadas e fidedignas sobre o estado da população, o 
clima, as secas, a agricultura, a ind~stria, o comércio e a situação geral da província, 
por volta de 1850. 

Juntamente como Ensaio Estatístico foi publicado, em 1863, o Resumo Cronoló
gico para a História do Ceará, de João Brígido dos Santos, primeira obra de 
efemérides, cobrindo o período que vai de 1603 a 1870. A obra de Brígido foi depois 
criticada por suas imprecisões e superada pelas cronologias de Guilherme Studart. 

A Comissão Científica de 1859 

Em 1859 chegou ao Ceará a primeira expedição científica nacional, chefiada por 
Gonçalves Dias, que era também diretor da seção etnográfica. Apesar de sua história 
.tumultuada, a Comissão deixou inúmeros estudos pioneiros (Porto Alegre, 1989). 
Dentre esses destacam-se os Manuscritos de, Freire Alemão, em 17 volumes, que se 
acham depositados na Biblioteca Nacional (Anais da Biblioteca Nacional, 1961). No 
seu diário de viagem Freire Alemão discorre sobre a população sertaneja e indígena e 
sua cultura. Também Gustavo Capanema deixou apontamentos sobre a organização 
social dos índios do Ceará (Braga, 1962). 

As coleções das se~ões de botânic~, geologia e zoologia, 600 desenhos e 89 estampas 
litografadas, além de objetos da cultura material, foram recolhidos ao Museu Nacional 
e o material indígena coletado por Gonçalves Dias passou a fazer parte da Coleção 
Amazônica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

A Revista do Instituto do Ceará 

A segunda geração de historiadores surge com a fundação do Instituto do Ceará, em 
1887. Sob a liderança de Guilherme Studart, tem início uma fase intensa de pesquisas 
baseadas em quase 2.000 manuscrito~ . inéditos, recolhidos pelo Barão de Stadart nos 
arquivos de Portugal, Espanha1 França, Holanda e Itália, além de arquivos nacionais, 
provinciais e mun1c1pais. 

Uma excelente apreciação crítica da contribuição do Instituto do Ceará foi feita por 
José Honório Rodrigues, na introdução ao índice anotado que elaborou para a sua 
Revista (Rodrigues, 1959). No verbete Documentos, pode ser consultada a relação dos 
documentos da Coleção Studart, editados pela Revista. A massa de documentos 
coletados resultou em enorme contribuição historiográfica deixada por Guilherme 
Studart, que participou da direção da Revista do Instituto desde sua fundação até 1928. 
Sua obra inclui ensaios, monografias, biografias, bibliografías, cronologias e edição de 
documentos. Os títulos mais importantes para a história indígena são os seguintes: 
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"Azevedo de Montaury e seu governo no Ce.ará" (Revista do Instituto do Ceará 
t. 5:5-81, 1891et.6:141-178, 1892). Relatafat0s ligados ao tráficodeíndios 
e publica d~cumentos a esse respeito, descrevendo o despotismo e violência 
exercidos pelo governo da capitania de 1782 a 1789. 

Datas e Fatos para a História do Ceará, 1603-1924 (1896). Obra em três 
volumes, de consulta obrigatória. Sua publicação foi iniciada em 1896. Junto a 
certas datas e acontecimentos o autor transcreveu os respecti vos documentos, 
pertencentes à Coleção Studart, comentando-os. 

"Francisco Pinto e Luiz Figueira - O mais antigo documento sobre a história 
do Ceará" (t. 17:51-97, 1903). Estudo introdutório à publicação da "Relação do 
Maranhão", escrita em 1608, e outros documentos deixados pelo jesuíta Luiz 
Figueira, que participou dos acontecimentos ligados à primeira missão da Serra 
da Thiapaba. 

"Documentos relativos ao Mestre de Campo Moraes Navarro -Notícias para 
um capítulo novo da história cearense~' (t. 30:3.50- 364, 1916 e t. 31:161-223, 
1917). Notícia introdutória à publicação de documentos de sua coleção. Relata 
fatos sobre a "Guerra dos Bárbaros" e o terrível extermínio dos índios Paiacu em 
Jenipapoaçu, que resultou na excomunhão e pÍisão de Moraes Navarro em 
Pernambuco, em 1700. 

"Estrangeiros e o Ceará" (t. 33:239-248, 1919,. t. 34:351-358, 1920, t. 36:381-
389, 1922). Cuidadosa pesquisa bibliográfica.sobre a presença de 72 estudiosos 
da botânica, zoologia, etnografia, história e geografia, que escreveram sobre o 
Ceará, desde o início do século XIX até as primeiras décadas do século XX. 

"Geografia do Ceará" (t. 37:160-384, 1923 e t. 38:3-124, 1924). Contribuição 
à geografia física e política, notícias sobre economia, educação, literatura, 
organização da justiça e da Igreja. No final, há uma relação de palavras de 
origem indígena na geografia do Estado. · 

.. 
"O Padre Martim de Nantes e o Cel. Dias d' A vila" (t. 45:37-52, 1931). Relato 
sobre-o missionário capuc.hinho que esteve entre os índios Cariri, de 1671 a 1687, 
deixando uma memória de seus embates com o fundador da Casa da Torre, 
grande explorador de índios. 

Outros autores que abordaram a história indígen~~ na primeira fase do Instituto, 
foram Paulino Nogueira e Antonio Bezerra de Menezes. 

Paulino Nogueira foi o primeiro a escrever uma monografia temáticar o "Vocabu
lário Indígena ,em uso na Província do Ceará - com explicações etimológicas, 
orthográphicas, topográphicas, históricas, therapeuticas etc." (t. 1:, 1887:209-434). 
Nesse trabalho, o autor coligiu e explicou alguns nomes indígenas em uso no Ceará e 
definiu a etimologia dos nomes de cidades, vilas e povoados cearenses. Também de 
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Paulino Nogueira, é a memória intitulada "O Padre Francisco Pinto ou a primeira 
catequese de índios no Ceará" (t. 18.1904:5-49). O jesuíta Francisco Pinto, juntamente 
com Luiz Figueira, dirigiu a primeira missão de exploração e catequese no Ceará, 
realizada em 1607 e que resultou na morte do primeiro pelos índios. 

Também pertencente ao grupo fundador do Instituto, Antonio Bezerra de Menezes 
dedicou-se à pesquisa de documentos do século XVII. Sua principal obra tem o título 
de ''Algumas Origens do Ceará" (t. 15, 1901, 153-288 e t. 16:134-159, 1902). Trata
se de trabalho cuidadoso e bem documentado de crítica histórica, baseado em 
documentos quase todos inéditos, complementado com a publicação integral de 25 
documentos, todos de interesse para a história indígena. Destacam-se aqueles relativos 
ao período de 1699 a 1715, sobre os conflitos da "Guerra dos Bárbaros", alguns 
documentos sobre os índios canindé e outros sobre as lutas travadas entre as fanu1ias 
Monte e Feitosa, nos sertões dos Inhamuns, auxiliados pelos "tapuias". Em outro texto 
de interesse, embora curto, "Os Caboclos de Montemor", (t. 30:279-302, 1916), o 
autor faz um relato sobre os índios Paiacu, e a disputa pelas terras da aldeia de Monte
Mor-o-Velho. Descreve a perseguição movida pela Igreja para obter o patrimônio das 
terras dos índios, onde se localizava a capela de Nossa Senhora da Conceição. Conclui 
pelo absoluto direito dos Paiacu ao terreno referido e transcreve documentos 
comprobatórios. Do mesmo autor, cabe ainda mencionar o estudo "Dúvidas Históri
cas" (t. Xl:5-35, 1897), que trata do estabelecimento dos aldeamentos de Caucaia, 
Parangaba e Paupina, após o período holandês. 

A terceira geração de historiadores, surgida a partir de 1920, continuou a trabalhar 
com.os acervos reunidos no InstitutodC:l Ceará, acrescidos de novas fontes geradas pela 
criação do Arquivo Público do Estado, em 1932. 

Thomaz Pompeu Sobri.nho e CatJõs Studart Filho, que juntamente com Raimundo 
Girão são os autores mais representativos dessa geração, dedicaram-se a es~udos 
monográficos mais alentados sobre as questões indígenas. 

O conjunto da obra de Thomaz Pompeu Sobrinho representa a contribuição mais 
importante para o conhecimento dos índios do Ceará. Dentre os numerosos estudos que 
escreveu, tratam de questões indígenas os seguintes: 

"Contribuição para o estudo das afinidades dos Kariri" (t. 42:3-21, 1928). 
Mostra as afinidades lingüísticas entre os Cariri e os grupos Tupi, Aimará, 
Quéchua, Caribe e Gê. r 

, 
ulndios Merrime" (t.45:5-35, 1931). Análise bem fundamentada sobre os índios 
Merrime do Maranhão, pertencen~es ao grupo Canela, com elaboração de um 
vocabulário merrime-português e bibliografia. 

"Os tapuias do Nordeste e a monografia de Elias Herckrnan" (t. 48:7-28, 1934). 
Introdução crítica sobre o período holandês que precede a transcrição da 
"Descrição sobre os Costumes dos Tapuias", documento de 1639, dos mais 

.. 
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valiosos em informação s.obre a vida e os costumes dos grup0s indígenas no 
século XVII. 

"Lendas Mehin" (t. 49: 189-217 ~ 19~5). Transcrição de lendas dos fndios,Mehin 
do Maranhão, com notas interpretando.seu significado. 

, 
''Os Irrdios Fulniôs - _Karnijós. de PemambQco" (t. 49:'31-58, L935). Discute e 
rejejta a .filiaÇãó qos Karnijó ao .grupó Cariri\ baseado etn material lingüísticn. 
Traz poucas e.vidências documentais. 

"Vocabulário dos .ínclios ·Mutuans do Yamundâ,, (t 50:09-77, 1936). Vocabu
lário comparativo com 25 línguas indíg~a,s, dos índiQS niutQans, presµmiv.eJ
mente Karafba. 

"O Sistema de p(lrentesco dos índios €ariris.'~ ( t. 51: 163-180, 193 7;). Estudo 
acurado sobre a região, a família e o sistema ele parentesco dos índios Cariri, 
utilizando bibliografia atualizad_a. 

"TapuiasdoNordeste'' \t. 53:221-235, 1939). Ptocuraôistiµguirdoisim_portao
tes ~rupós indígenas, os Tarairiú e os Cariri, baseado nos dados lingüístícos 
disponíveis. 

"'Alguns· Aspeotos da Geografia Humana C.earense'' (t. 54: 151-192~ 1 ~4Q) . 

Trata da conquista da terra e dos índios e analisa ascQnçentFações d~m.ográf'ic~s 
e movitnentos de população. 

"Os crânios da gmt~ do Catta~tta" (t. 56: 153~ 193, 1942). El;tudo craniológico 
de 1i.cfânios~eneontrad0s em l:lm c-emitérie indígena descoberto em Sobral, em 
l 9j7. Contém boa relação da bibliografia tonsµltadá . 

~~Topônimos indígenas dos· séculos XVI e XVII na e*osta cearense"· (l. 59: 156-
205, 1'945). A melhor contribuição sobre o tem'a, pelô. tígor metodológico e 
histórico. Traça a toponímia.da costacearense do delta do.rio.Parnaíba à foz do 
rio :Apodi. 

''Os Txemembés.., (t. 65:257-267, 1951,. Estudo sobre os Treme.mbés, tím dos 
mais antigos grupos· indígenas habitantes do C©ará. 

''Pré-História Cearense" (t. 66:36-181, 1952). 'Principal obra do ,autor. Analisa 
0. p.0voamento pré-colombiano da América e: do NGrdeste, especialmente. do 
Çeará. Tràt.a do~ índios 'Tarajriu, o .grupo mais antigo da t~gião, dos Anacé, 
Jaguatibara e Apuaré (não Tupi, talvez do grupa CTê), dos Cariri, dos Tabajara 
(Tupi) e dos PoJiguara (Tu.ui), de.sde a sua distri.õuiç,ão inicial áté meàôos do 
século XVII. Excelente rélação 'bibrio.gráfica. Estudo feittr.a partir de relíquias 
t0ponímicas,. sambaquis. e. o.streiros. Menciona .fontes como Q~ vestígios 
registrados n,as rochas,, restos lítrcos, inscrições rupestres e eoleções de utensí-
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li os, objetos, adornos, armas e cerâmicas. Lamentavelmente, não informa sobre 
a localização dessas fontes, nem sobre seu paradeiro. 

Também Carlos Studart Filho, deixou inúmeros trabalhos de interesse sobre os 
índios cearenses. Sua contribuição, entretanto, não é tão original quanto a de Pompeu 
Sobrinho. São os seguintes os principais títulos: 

"Antiguidades Indígenas do Ceará" (t. 41 : 167-221, 1927et.46:105-118, 1932). 
Artigo bem documentado e com boa indicação bibliográfica sobre a arqueologia 
indígena cearense. Analisa objetos de pedra, mós, almofarizes de fundo decánoa, 
grais, discos e pedras elipsoidais. 

"Notas históricas sobre os indígenas cearenses" ( t. 45:53-103, 1931 ). Contribui
ção valiosa com boa indicação das fontes e da bibliografia. Trata da distribuição 
dos grupos no território, das guerras, dos aldeamentos e da catequese. Primeiro 
trabalho de síntese e ordenação das fontes até então esparsas sobre os índios do 
Ceará. 

"A Missão Jesuítica da lbiapàba" (t. 59:5-68, 1945). Estudo sobre a catequese 
jesuítica, de 1655 a 1759. 

"Enfermidades e a média de vida entre homens primitivos" (t. 67:5-33, 1953). 
Estudo sobre várias doenças e sua interpretação, a partir da influência do clima 
e das condições de vida. Contém minuciosas referências bibliográficas. 

"Resistência dos indígenas à conq~ista e povoamento da terra - A Guerra dos 
Bárbaros''' (t. 73:29-70, 1959 e.t. 75:163-208, 1961). Excelente estudo sobre o 
conturbado processo de expulsão dos índios de seus territórios, que culminou 
com os acontecimentos sangrentos, ocorridos entre 1687 e 1715. Narra os 
embates, a fuga dos revoltosos para a Ibiapaba, a implantação dos aldeamentos 
missionários, que marcam o fim dos conflitos e a submissão dos índios. Além de 
documentos da coleção Studart, cita documentação das câmaras municipais de 
Natal e Olinda e outros coletados no Rio de Janeiro e São Paulo, sem entretanto 
indicar sua localização. 

"Os Aborígenes do Ceará" (t. 76:5-73, 1962 e t.77:153-217, 1963). Principal 
estudo do autor sobre o tema. Obra de síntese que trata da arqueologia, e estuda 
os índios do Ceará, dividindo-os em seis grupos: Tupi, Cariri, Tremembé, 
Tarairiu, Gê e um sexto grupo composto de subgrupos de filiação lingüística 
duvidosa. Utiliza extensa bibliografia. 

Ainda dentro.dessa fase, que vai .até meados da década de 1960, cabe mencjonar a 
obra de Florival Seraine. Sua "Contribuição à toponímia cearense" (t. 61:216-235, 
1947 e t. 62:266-285, 1948) é um estudo sobre a procedência indígena dos topônimos, 
quase todos da "língua geral", sendo alguns de origem Cariri ou "Tapuia". Trata-se de 
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trabalho rico em informações históricas e bibliográficas. O mesmo se pode dizer da 
"Contribuição ao estudo da influência indígena no linguajar cearense" (t. 66:5-16, _, 

19 52). E um ensaio lingüístico interessante e original, que se refere a nomes da botânica 
e d& zoologia, objetos, alimentação, partes do corpo, nomes populares de· doenças, 
nomes pertinentes ao folclore e outras referências da vida quotidiana. Do mesmo autor, 
cabe ainda citar "Sobre o Torém" (t. 69:72-87, 1955), estudo sobre a dança na região 
de Almofala, território dos Tremembé. Apesar de boa pesquisa etnográfica, o autor 
trata o Torém apenas da perspectiva do folclore, ignorando seu conteúdo ritual e sua 
procedência indígena. 

Com essa terceira geração esgota-se o papel desempenhado pelo Instituto do Ceará 
nos estudos indígenas. Talvez pelo uso exaustivo das fontes, talvez, paradoxalmente, 
pela qualidade dos trabalhos realizados no nassado, nenhum novo pesquisador se 
interessou em dar continuidade às pesquisas, nos últimos 25 anos. A única exceção é 
a tese recente do pesquisador francês Daniel De1aunay (1988), que trata da formação 
de um campesinato no Nordeste, a partir dos elementos étnicos índios e caboclos. O 
autor faz uma análise sociológica a partir da bibliografia existente, sem contudo 
recorrer à pesquisa documental própria. 

Mapeamento das Instituições e Conjuntos Documentais 

O mapeamento foi feito em onze instituições de Fortaleza, detentoras de fundos e 
coleções que . permitem o acesso aos pesquisadores. Quase todas as in~tituições 
oferecem condições precárias de consulta, devido ao mau estado de conservação dos 
documentos, à necessidade de melhor catalogação e às instalações pouco adequadas ao 
esforço de muitas horas de pesquisa. Os recursos de reprodução são limitados e os 
índices e outros instrumentos de pesquisa são insuficientes. 

A Secretaria de Cultura do Estado e a Assembléia Legislativa são as instituiç,ões que 
apresentam melhores condições de conservação de seus acervos, por disporem de um 
setor de microfilmagem. As instalações do Instituto do Ceará também são boas, porém, 
lamentavelmente, a Coleção Studart foi dilapidada, restando hoje apenas oito volumes 
de manuscritos. Entretanto, a consulta é possível através da Revista, que publicou a 
maior parte daquela coleção. 

O Arquivo Público do Estado do Ceará apresenta o maior potencial de fontes 
arquivísticas para futuras investigações. Localizamos, com esse levantamento inicial, 
cerca de 500 documentos, sobre os quais falaremos em seguida. 

Relacionamos abaixo as instituições e conjuntos documentais constantes do Guia 
de Fontes: 
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CEl - Arquivo Público do Estado do Ceará 

CE 1.1 - Autos de Querela e Denúncia - Governo da Capitania do Ceará 

CEl.2 - Câmaras Municipais 

CEl.3 - Cartórios da Capital 

CE 1.4 - Cartórios do Interior 

CEl.5 - Compilação das Leis Provinciais do Ceará 

CE1 .6- Correspondência do Governo da Capitania do Ceará 

CEl.7 - Correspondência do Governo da Província do Ceará 

CEl.8 - Datas de Sesmarias do Ceará 

CEl.9 - Ministério da Agricultura 

CEI .10 - Ministério do Império 

CEl.11 - Ministério da Justiça 

CEl.12-Portarias, Bandos e Ordens Régias - Governo da Capitania do Ceará 

CEl.13 -Registro de Terras 
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CEl.14 - Secretaria do Governo da Província do Ceará - Ofícios às autoridades 
militares 

CEl.15 - Secretaria do Governo da Província do Ceará - Ofícios às Câmaras 
Municipais 

CE 1. 16 -· Secretaria do Governo da Província do Ceará - Ofícios aos encarregados da 
catequese de índios 

CE 1.17 - Secretaria do Governo da Províncja do Ceará - Ofícios aos Juízes de Direito, 
Promotores, Chefes de-Polícia, Delegados e Sub-Delegados da Província 

CEJ.18 - Secretaria do Governo da Província do Ceará - Ofícios ao Ministério da 
Agricultura 

CEl.19 - Secretaria do Governo da Província do Ceará - Ofícios ao Mimstério da 
Justiça 

CE 1.20- Secretaria do Governo da Província do Ceará-Registro Geral da Correspon-
dência 

CEl.21 - Secretaria de Polícia da Província do Ceará 

CE2 - Arquivo da Arquidiocese de Fortaleza 

CE3 - Assembléia Legislativa do Estado do Ceará - Setor de Documentação 

CE4 - Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel - Seção de Obras Raras 

CES - Cemitério São João Batista 

CE6 - Instituto do Ceará 
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CE6.1 - Coleção Studart 

CE6.2 - Revista do Instituto do Ceará 

CE7 - Irmandade Beneficiente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza 

CES - Museu Arthur Ramos - Casa de José de Alencar 

CE9 - Museu Histórico e Antropológico do Ceará 

CE10 - Núcleo de Documentação da Universidade Federal do Ceará (Nudoc) 

CEll - Núcleo de Microfilmagem da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto 
do Ceará 

CEl 1.1 - Relatórios dos Presidentes da Província 

CEl 1.2- Coleção de Jornais Cearenses 

CEl 1.3 - Atas e Anais da Assembléia Legislativa 

Análise da documentação do Arquivo Público do Estado do Ceará 

O APEC é o principal depositário de conjuntos documentais dos séculos XVIII e 
XIX sobre o índio. 

Dada a sua importância e, considerando a inexistência de qualquer identificação ou 
indexação sobre essa temática, decidimos fazer um levantamento mais detalhado e 
criterioso, em termos metodológicos, desse arquivo. Para isso, foi elaborada uma ficha
resumo de cada docum.ento localizado, contendo as seguintes informações: 

a) identificação da instituição detentora do acervo 

b) identificação do conjunto documental 

c) número do livro que contém o documento 

d) datas-limites do livro 

e) data do documento 

t) página do dQcumento 

g) transcrição-resumo do documento 

h) temáticas tratadas 

A organização do APEC é feita, basicamente, de acordo com o tipo ou es_pécie de 
documentação. Os documentos estão colecionados em livros, subdivididos em fundos, 
contendo séries e subséries que obedecem, em parte, a uma ordem cronológica e, em 
parte, à data de chegada da documentação ao Arquivo. 

Todos os documentos localizado~ pela pesquisa são de procedência oficial. Não foi 
encontrado, até o momento, nenhum documento produzido pelos índios diretamente. 

A maior parte da documentação refere-se ao período que vai de 1760 até 1860. Há 
apenas um número reduzido de documentos do século XVII, as datas de sesmarias, 
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registradas a partir de 1680, que constituem o conjunto documental mais antigo 
depositado no Arquivo Público. Com relação à primeira metade do século XVIII, tem 
particular importância, pela sua antigüidade, a documentação das Câmaras Munici
pais, que se inicia com a eleição da primeira Câmara do .ceará, a da vila de Aquiraz, 
em 1700. 

Os documentos do governo da capitania remontam a 1723, data em que o Ceará, 
capitania então subordinada a Pernambuco, foi desligado da Parafba e teve nomeado 
o seu primeiro Ouvidor, criando um aparato administrativo próprio. Esse conjunto 
reúne o maior número de documentos sobre a história indígena localizados até agora, 
os quais estão concentrados principalmente nas primeiras décadas do século XIX. A 
documentação toma-se mais densa e específica entre 1808 e 1824, sendo as vilas e 
povoados de índios o seu "locus" fundamental. 

Ainda com relação à documentação produzida pela administração colonial, cabe 
destacar os arquivos judiciários, que contêm os assim chamados "Autos de Querela e 
Denúncia", com inúmeros processos envolvendo índios. Os autos mais antigos datam 
de 1777 ~ época em que foram abertas essas pequenas câmaras de justiça. O Ouvidor 
Geral e Corregedor das comarcas percorria então o interior do Ceará, atendendo 
queixas e. denúncias da populaçã0 do sertão, onde se achava dispersada a maior parte 
dos índios que conseguiram escapar aos rigores das leis do diretório pombalino, fugindo 
dos aldeamentos. Destaca-se, aqui, a documentação das vilas mais representativas da 
pecuária colonial, como Crato, Quixêramobim, Icó, Sobral e Granja, além dos dois 
centros urbanos mais importantes, Aracati e Fortaleza. 

Com relação ao início do período provincial, tem particular interesse a documenta
ção da Assembléia Legislativa, instalada em 1835 e a correspondência e relatórios dos 
Presidentes da provfncia, que passam a ser os responsáveis pelas questões indígenas. 
Também merece destaque a correspondência do Ministério da Justiça, a quem cabe a 
nomeação de juízes de órfãos, encarregados da tutela dos índios entre 1833 e 1845. 

Após o decreto-lei 426 de 24.7.1845 e a Lei de Terras de 1850, destacà-se a 
correspondência com os Ministérios do Império, quase que inteiramente centrada na 
ocupação das terras indígenas. A documentação sobre a redistribuição dos territórios 
pertencentes aos antigos aldeamentos pode ser encontrada nos livros de registros de 
terras, d~ 1854 a 1858, período em que se dá a regulamentação da Lei de Terras, de 
acordo com o aviso 172 do Ministério do Império, de 21.10.1854. 

, 
A tentativa de implementação das Diretorias de Indios, que redunda infrutífera, 

pode ser acompanhada sobretudo através da correspondência com o Ministério da 
Agricultura, que passa a controlar também a repartição geral das terras públicas, por 
volta de 1860, até a década de 1870. Após esse período poucos documentos são 
encontrados, caindo o silêncio oficial sobre os índios do Ceará. 
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Temas e problemas de investigação 

O exame preliminar do período de cem anos, que decorre entre o estabelecimento das 
vilas do diretório pombalino e a sua extinção definitiva (1760-1860), leva-nos à 
conclusão de que os índios do Ceará, uma vez consolidado o processo de CQlonização 
do sertão, deixaram de ser considerados como inimigos a serem enfrentados nos campos 
de batalha para serem tratados virtualmente como um caso de polícia. 

Em vista disso, consideramos que o tema, Ol,l melhor dizendo, o problema central de 
investigação, localiza-se na esfera da legislação e da justiça, invocadas continuamente 
para arbitrar todos os conflitos, da terra ao trabalho, do crime comum à fuga das 
aldeias, dos motins e rebeliões coletivos ao estupro e ao adultério, na vida privada. 

Assim, parece-nos que a política indigenista é o eixo temático através do qual 
podemos melhor compreender a trama das relações sociais onde se movem os 
personagens desse drama apoiada no tripé: aldeamentos-terra-trabalho. 

A política indigenista, por sua vez, só tem condições de ser posta em prática, de 
legitimar-se, através do consenso dos grupos dominantes locais quanto à sua eficácia 
no atendimento de seus interesses. Em vista disso, o Estado procµra manter a 
hegemonia conquistada sobre os índios, após a expulsão dos jesuítas, apoiando-se no 
citado tripé: aldeamentos-terra-trabalho. Esses três elementos constituem o terreno 
concreto onde se materializam o conflito e a luta, que caracterizam as relações entre os 

/ 

índios e os diferentes grupos sociais em presença, nesse período de transição. E em tomo 
do binômio terra-trabalho e no espaço dos aldeamentos que .se busca a submissão do 
índio e na negação desse tripé que se baseia a resistência indígena à desagregação tribal. 

Vejamos os tipos de documentos que podem servir de fonte de estudo para esses três 
temas e alguns dos problemas que se colocam, deforma peculiar, como possibilidades 
de investigação. 

Aldeamentos 

Alguma coisa sobre a história dos antigos aldeamentos missionários pode ser 
estudada através da documentação mais antiga das Câmaras Municipais, principal
mente a de Aquiraz e Fortaleza, cuja jurisdição se estendia às aldeias localizadas na 
Serra de Ibiapaba e à maior parte das aldeias do litoral. Também as datas de sesmarias 
são fontes relevantes que permitem o acompanhamento dos primeiros núcleos de índios 
aldeados. 

Após a expulsão dos jesuítas as aldeias passaram a ser o "locus" da política 
indigenista. Tal situação perdurou por quase um século, só vindo a sofrer uma ruptura 
definitiva por volta de 1860. Isso significa que a documentação sobre os atuais 
municípios que abrigaram no passado lugares, aldeias ou vilas de índios é uma das 
principais fontes para a história indígena no Ceará. 
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A partir de 1760, com o estabelecimento do díretóçio pombalino, os principais 
ald~amentos missionários foram transformados em cinco viJas de índios: Arronches 
(atual Parangaba), Messejana, Soure (atual Caucaia), Monte-Mor-O-Novo (atual 
Baturité) e Vila-Viçosa-Real (atual Viçosa). Sem o estatuto de vila, foram mantidos, 
ainda, os aldeamentos de Almofala, Monte-Mor-O-Velho (atual Pacajus) e São Pedro 
de lbiapina. . · 

Estabeleceu-se, então, uma intensa correspondência entre o Conselho Ultramarino, 
o governo da capitania e os capitães-mores, comandantes de distritos e diretores de 
índios, visando à administração das aldeias, dentro dos parâmetros da política 
indigenista do diretório. Essa correspondência tomou-se ainda mais volumosa no 
primeiro quartel do século XIX, entre 1808 e 1822, época em que o Ceará estruturou
se como capitania independente, após a separação de Pernambuco, em 1799. 

A reorganização dos antigos aldeamentos por parte do Estado tinha como principal 
objetivo evitar a fuga dos índios e sua conseqüente dispersão, problema que se toma 
cada vez mais aguçado e que pode ser acompanhado através das transformações na vida 
das aldeias, na primeira metade do século XIX. 

Entre 1824 e 1860, continuaram as tentativas de recrutamento de índios dispersos, 
embora com menor empenho, por parte do governo da capitania. Uma questão 
importante de ser acompanhada é o processo de extinção e restauração sucessivas das 
aldeias, nesse período, que fornece um bom indicativo das dificuldades por que passava 
a política indigenista, na transição da colônia para o império. Alguns documentos, 
solicitando missionários capuchinhos italianos, em 1842, são um exemplo das tenta
tivas do Estado sobre o encaminhamento da questão, através do recurso à catequese, 
agora sob novas formas. Essa documentação mostra também a capacidade de alguns 
grupos indígenas de resistir à expulsão das terras dos aldeamentos, muitas das quais 
foram demarcadas em nome dos índios entre 1850e 1860. 

; 

O exame da atuação das Diretorias de Indios no Ceará, oficialmente instaladas a 
partir de 1846, é um assunto nebuloso e sobre o qual dispomos de poucas evidências, 
já que não conseguimos, até o momento, localizar os fundos referentes a essa 

- ; 

documentação. Nomeações das Diretorias de Indios de Messejana, Viçosa, Baturité, 
Arronches e Almofala, feitas entre 1846 e 1859, fornecem apenas algumas pistas nesse 
sentido. 

Através dos pedidos de informações sobre os aldeamentos por parte do Ministério 
do Império, temos mais algumas poucas indicações sobre a população indígena, estado 
da agricultura, indústria e comércio. O Ministério da Agricultura fornece documentos 
sobre a questão da extensão e valor das terras., fazendo recomendações de criação de 
novos aldeamentos. Há menções à fundação do aldeamento de Milagres, dos índios 
Xocó, sobre o qual, entretanto, quase nada se sabe até o momento. 

Por volta de 1860 o governo da província passou a informar, reiteradamente, que 
os aldeamentos indígenas estavam extintos no Ceará. Esse é um tema, certamente o 
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mais importante, à espera de investigação, já que nenhuma pesquisa foi feita, até agora, 
para explicar o silêncio que caiu sobre o índio do Ceará a partir dessa época; silêncio 
esse que é interpretado pela historiografia como o "desaparecimento" étnico resultante 
da miscigenação e que agora está sendo vivamente questionado, à luz da documentação 
·encontrada. 

Terras 

A questão inicial da delimitação dos territórios dos índios aldeados pode ser 
investigada através das doações de_sesmarias, que se intensificaram entre 1706 e 1744, 
período de implantação dos aldeamentos jesuíticas. A forma pela qual a posse da terra 
deixou de ser coletiva e passou a ser concedida a indivíduos, tem possibilidade de ser 
estudada nos: registros de sesmariàs doadas aos "principais" das aldeias, mestres de 
campo e alguns índios isolados, na Serra da lbiapaba, Paupina, Parnamirim, Caucaia, 
Lagoa dos Cariris, Taperoaba, Jaguaribara e Ubajara. 

Pela documentação das Câmaras Municipais pode-se acompanhar o processo de 
legalização da posse da terra (1735-1822), os aforamentos e autos de posse de terras 
devolutas nos aldeamentos de índios e a venda de benfeitorias. Esse processo intensi
fiea-se em terras que passam a fazer parte do patrimônio das Câmaras após a instituição 
do diretório pombalino, que transforma a maioria das antigas aldeias em vilas. 

A documentação cartorária também permite o estudo das questões legais relaciona
das com os territórios indígenas, através dos fundos de testamentos, escrituras de 
compra e. venda, inventários, partilhas, procurações e outros registros. 

Na primeira. metade do século XIX, quando o Estado é obrigado a defrontar-se 
novamente com o problema das terras indígenas, a legislação provincial é uma boa fonte 
de pesquisa sobre a questão. A partir de 1835, com a instalação da Assembléia 
Provincial, há um movimento pela garantia do direito dos índios à posse de antigos 
territórios, como se nota pelas leis de isenção de cobrança de aforamento em terras de 
índios de Messejana e Vila-Viçosa. Na mesma época, o Ministério da Justiça ordena 
aos juízes de órfãos que administrem os bens dos índios (1833) e que sejam restituídas 
as terras usurpadas de seu patrimônio. 

Os registros de terra de Maranguape, Barra do Acaraú e Fortaleza também 
garantemale.gitimaçãode terras de índios, entre 1854e 1858. Embora a posse seja dada 
individualmente,chegaaserfeitaumadoaçãocoletivaa21 índiosdeumsítiocomcasas 
em Maranguape, em 1854. 

As fortes pressões contrárias a essas medidas podem ser acompanhadas na 
documentação dos municípios. Uma representação da Câmara de Vila-Viçosa, por 
exemplo, pede ao Ministério do Império a incorporação das terras dos índios ao 
patrimônio público, durante o período de regulamentação da L~i de Terras. 
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O problema das terras indígenas, que se torna crucial em meados do século passado, 
fica evidente na correspondência do Ministério da Agricultura, que emite ordens para 
medição e demarcação nas aldeias e distribui algumas terras aos índios. Esses 
intensificam os pedidos de garantia de seus direitos e queixam-se de, invasões, sendo 
bem sucedidos em suas demandas, em alguns casos. 

A incorporação gradual de grande parte das terras indígenas ao Estado se dá entre 
1854 e 1858. Completa-se, assim, o processo de expulsão legal dos índios aldeados de 
suas terras~ O governo provincial, a partir de 1861, afirma reiteradamente, em resposta 
às demandas do governo imperial, que não há mais '"tribos selvagenS'" no Ceará, que 
"as aldeias foram extintas e os índios estão confundidos na massa da população", 
apesar das evidências em contrário. 

Entretanto, os direitos dos índios à terra podem ser pesquisados através de alguns , 
documentos posteriores a 1860. E o caso de requer:imentos de Baturité, Messejana, 
Almofala, Arronches e Maranguape, reivindicando direito às terras que foram objeto 
de medição e demarcação. A visos e instruções do Ministério da Agricultura reconhe
cem o direito dos índio~. 

Nesse períodq, há referências à invasão de terras e conflitos entre moradores e 
índios, que indicam que os índios não deixaram de resistir à usurpação nem o Estado 
deixou de intervir, principalmente a nível local e contra os interesses dos índios, como 
provam documentos sobre a interferência da Secretaria de Polícia do Ceará nos ataques 
armados de índios às terras dos moradores. 

Trabalho 

O trabalho indígena foi particularmente requisitado no Ceará entre 1780 e 1820. A 
grande demanda de mão-de-obra para os algodoais fez com que a população indígena 
fosse alvo de intenso controle nesse período. A documentação mostra como a 
administração.colonial, mesmo tendo abolido as leis do diretório, em l 796, continuou 
a invocá-las e tomá-las como base de autoridade e legitimidade, para submeter os índios 
aldeados ao trabalho compulsório. Na falta de um novo regulamento de controle, os 
índios do Ceará permaneceram sob a tutela do diretório até a promulgação da 
Constituição de 1824. 

Sobre esse tema devem ser consultados a correspondência das câmaras e documen
tos cartorários sobre aluguei de índios, cartas de alforria e doação de índios escravos, 
ofícios do governo da capitania aos diretores de índios sobre fugas das aldeias. A 
correspondência do governo da capitania é abundante entre 1808 e 1822. Emite ordens 
sobre o aluguel de índios para trabalhar nas plantações de algodão e maudioca, na pesca 
e no artesanato, vender gêneros alimentícios, servir ao governo e como índios correio. 
Bandos do governo são emitidos para dar cumpárnento às leis do diretório, numa 
tentativa de regulamentar e organizar o trabalho indígena, punindo os infratores. 
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Da mesma forma que em relação ao problema da terra, a questão do trabalho é 
considerada um caso de polícia. Para escapar às punições e ao trabalho compulsório 
os índios desertam em massa das aldeias. Ao procederem assim, contudo, caem no 
circuito da violência geral do sertão. Há notícias, por volta de 1820, da atuação de 
grupos armados que furtam crianças índias pára escravizá-las, o que dá uma idéia da 
extensão do problema. 

De 1824 a 1860 o Estado continua a ser o principal agente controlador do trabalho 
indígena, embora atue com bem menor eficácia. Há vários documentos sobre aluguei 
de índios nas plantações e distribuição de gêneros e sementes aos índios aldeados no 
peáodo de tentativa de implantação das diretorias (1847-1858). 

Interferências do Ministério da Justiça, em 1845, mostram a prática de vender como 
escravos, no Rio de Janeiro, meninos índios do Ceará, o que leva à proibição de saída 
de menores. índios da província sem contrato de serviços. 

Outro problema que se coloca para investigação são as tentativas de cativeiro dos 
índios por particu1ares, dentro da própria província. Nesse sentido, há instruções do 
governo aos promotores públicos para impedir a escravização dos índios pelos 
moradores. 

Após 1860 o governo insiste em dizer que os índios dispersos na população vivem 
do trabalho agrícola como os demais homens livres. Esse é, sem dúvida, um dos mais 
desafiantes temas de investigação sobre a história indígena no Ceará, pois é a partir daí 
que se alega o seu "desaparecimento", como se o fato de trabalharem em algumas 
mesmas atividades que os homens pobres regionais fos$e uma negação qe sua 
identidade. 

Numa breve consideração final, gostaríamos de tentar fazer um balanço preliminar 
sobre a contribuição dessa documentação para a história indígena e do indigenismo. 

Como foi visto, quase tudo de que dispomos são testemunhos hostis, que provêm da ,. 
documentação oficial ou foi por ela filtrada. E verdade que encontramos também alguns 
testemunhos favoráveis, em alguns casos até simpáticos aos direitos dos grupos 
indígenas. Entretanto, trata-se de visões e representações ora paternalistas, ora 
tolerantes, porém sempre igualmente racistas e estereotipadas. 

As vozes dos próprios índies nos chegam adulteradas, Qistorcidas e abafadas. Na 
maior parte dos casos perderam-se. Apenas através das Lacunas, dos silêncios, de 
fragmentos do discurso oficial, podemos tentar buscar algumas brechas, algumas 
pistas inovadoras, sobre a sua real condição. 

Essas pistas são, entretanto, importantes pontos de partida, no sentido de nos levar 
ao esforço de evitar reescrever resígnadamente a história da colonização e da.conquista, 
do ponto de vista de seus agentes, e somente deles, pela enésima vez, ignorando o caráter 
ativo do papel do índio nesse processo. 
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Na trilha dessas pistas aflora um estado profundo de resistência indígena, vivida 
com dramática intensidade. Através das revoltas e rebeliões, lutas e conflitos, fugas e 
contra-ataques, os índios nos "falam", mesmo que seja nas entrelinhas de fontes escritas 
por outros, sobre seu esforço para sobreviver. 

Pouco a pouco, por meio da violência mas também por obra de uma lenta mas 
persistente introjeção de modelos culturais impostos, os índios foram "calando-se"; 
suas vozes deixaram de ser ouvidas, não sendo mais captadas, nem mesmo através dos 
estereótipos oficiais: "desapareceram". 

Esse "des·aparecimentõ" da forte presença dos povos indígenas no Ceará, em fins 
do século XIX, não deixou remanescentes reconhecidos como tal pelos órgãos 
responsáveis pela política indigenista. Não há Reservas Indígenas, nem áreas 
demarcadas, nem identidades étnicas reconhecidas oficialmente, no Estado até meados 
de 1980. 

Entretanto, a retomada recente de questões de etnicidade no Nordeste aponta, com 
insistência, na direção da identificação de grupos considerados extintos e que voltaram 
a "falar", organizando-se em busca de sua própria identidade e do reconhecimento de 

" seus direitos. E o caso, no Ceará, dos povos Tremembé, Tapeba, Tabajara, Reriú, 
Genipapo-Kanindé e Potiguara, identificados em de,z áreas, em 1990, pelo Conselho 
Indigenista Missionário, Regional Nordeste. 

Em 1993, os Tremembé de Almofala e os Tapeba de Caucaia obtiveram a 
identificação e delimitação das suas áreas indígenas por parte da FUNAI. Aguardam 
agora a aprovação final da demarcação pelo Ministério da Justiça. 

Acreditamos que os cortes sincrônicos e diacrônicos fazem-se igualmente necessá
rios para o entendimento dessas novas e, ao mesmo tempo, ancestrais realidades. Nesse 
sentido, esperamos que este livro represente uma porta aberta para que a pesquisa 
histórica possa alimentar a reflexão antropológica e vice-versa, e para que esse 
movimento retome à sociedade como um todo e, especialmente, ao próprio índio. 
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REPERTORIO DE DOCUMENTOS DO 
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 

Conjunto CEl.1: Autos de Querela e 
Denúneia - Governo da Capitania do 
Ceará 

Livro: L33Autos de Querela, 1794-1811 

1 - Data: 30/03/1811 Página: 51 

"Auto de Querella e Dent1ncia que dá 
Bernardo L. Pereira [querelante] como ad
ministrador de sua filha Theresa de Jesus 
( ... )contra Manoel dós Santos como admi
nistrador de sua mulher Maria Manuela e 
contra o indio FeJipeFamulo do dito Manoel 
dos Santos [querelado]." [O crime foi uma 
surra que mandou dar a mulher do querelado 
na filha do querelante com nó de peiã. Nos 
autos aparece a profissão das testemunhas e 
envolvidos]. 

Livro: L39 Autos de Querela, 1802-1806 

2 - Data: 05/02/1803 Fágina: 9 

"Auto de Querella é Denuncia que dá 
Manoe1 da Costa Prazeres homen branco 
com casta da terra [índio] cazado morador 
nosuipetermoda ViliadaFortalezadeJoão 
Rodrigues homen casado mameluco mora
dor no mesmo lugardosuipe." [Desvirginou 
a sua filha de 17 anos]. 

3 -Data: 10/06/1803 Página: 14 

"Auto de Querela e Denuncia que da 
Manoel Gaspar de Oliveira homen branco 
cazado morador nesta villa, do índio Andre 
da Silva cazado morador na Villa de 
Arronches.( .. . ) hum indio ( ... ) Andreque se 
acha preso a ordem dos senhores do Gover
no por culpa de ladrão de gados( ... ) matou 
duas reses do suplicante." 

4 - Data: 23/11/1804 Página: 22V- 24 

"AutodeQuerellaeDenunciaquedáJosefa 
Moreira rnameluca casada com casta da 
terra moradoura no Sitio das Goaribas deste 
termo, de Maria do O. casada com João 
Bauptista igualmente de suas filhas Antonia 
e Theresa e da india Susana todos 
mameluc0s e moradores no suipe termo 
desta mesma Villa da Fort." [Deram uma 
surra em Josefa Moreira]. 

Livro: LSOAutos de Querela, 1806-1811 

S - s/dP·ágina: 28-29V 

"Auto de Querella e Denuncia que da Fran
cisco Roque da Silva indio casado morador 
presentemente da Villa da Fortaleza, corno 
administrador de sua filha Antonia, de 
Januario de Souza, pardo solteiro e de pre
sente prezo na cadeia desta villa, por este lhe 
ter desvirginado, e emprenhado a dita sua 
filha." 
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6 - Data: J 806 Página: 14-16 

"Auto de Querella e Denuncia [trairi] que 
dá Antonio da Roxa Ferreira homem pardo 
cazado morador nesta povoação de José 
Gome:s, mameluco solteiro morador nesta 
mesma povoação, por este( ... ) deflorado a 
sua filha Maria." 

7 -Data: /08/1806 :Página: 2-5 

"Auto de Querella e Denuncia que faz 
Agostinho Ferreira do Araujo mameluco 
casado morador no Sitio [ilegível] da Serra 
da Uruburetama termo da Villa de Sobral, 
de João Manoel Correia branco casado 
·morador na dita serra no Sitio do Espírito 
Santo por este lhe furtar hú cavallo." 

8-Data: 20/10/1807 Página: 16-17 

"Auto de Querella e Denuncia que da Fran
cisco da Costa de 'Araujo homem branco 
casado morador na [ilegível] deste termo de 
Felipe José de Souza homem indió casado 
morador no Sitio do Rudello no termo da 
Villade Sobral, por este [ilegível] lhe raptar 
de sua caza a sua filha Jacinta.'' 

9 - Data: 02/01/1810 Página: 26-27 

"Auto de Querella e Denuncia que da o 
preto Manoel official de sapateiro, escravo 
da viuva Felicianna Lopes de Freit~.s mora
dor nesta villa, de suamolher a indialzabel 
Oliveira por adulterar com o soldado da 
infantariaBraz de tal." [O adulterioocorreu 
devido a doenç<i do escravo que se retirou 
para a casa de sua senhora]. 

Conjunto CEl.2: Câmaras Municipais 

Livro: Câmara de Baturité, 1828-1831 

10- Data: 25/06/1829 

"Em resposta ao Officio de V .S. de 24 do 
corrente tenho, com magua, a responder, q' 
rarissima serão as igrejas, onde, por falta de 

paramentos, com tão pouca decencia se 
celebram os Officios Divinos, como nesta 
matriz, ( ... ) sendo esta matriz dos índios, 
não deixa de um todo dar a conhecer, que 
pertence a uns entes, q ' tendo sahido a pouco 
do estado da natureza, ( ... )." [Oficio do 
vigario ao Presidente e Vereadores da Câ
mara de Baturité]. 

11 - Data: 23/11/1831 
1'Instrumento dado, e passado em publica 
forma do Officio de mim tabelião pelo teor 
de dois documentos que abaixo vão trans
criptos." [Os documentos referem-se a um 
acordo entre dois proprietários sobre uma 
posse de terra em Baturité. O doe. Nº 9 
quando refere-se aos limites da posse cita 
terras que foram compradas ao índio José 
Pereira por trinta mil réis]. 

Livro:· Câmara de Fortaleza, 1'840-1880 

12 - Data: 05/ /1840 

"Pedro Roiz de Moraes quer aforar 
cincoenta braças quadradas de terreno na 
Serrado Gavião onde o superintendente tem 
casa·e sitio e há morador, pertencente este 
terreno aos indios da extinta Villa d' Arron
ches." [O termo foi aforado em 05 de 
novembro de 1840]. 

13 - Data: 27 /07 /1840 

"Diz Antonio Pais Pereira de Mello Algo
dão, indio, morador no Gavião do Districto 
de Maranguape, q ' elle tem no dito lugar sua 
casa de telha, fruteiras, e outras lavouras, 
onde habita a perto de 12 annos, e por que 
tema ser pertubado na posse d 'lugar recorre 
a esta illustre Camara, protetora dos índios, 
para que mande passar ao supplicante um 
titulo, que lhe designando o Jugar, como 
distribuindo paranelle plantar e morar, vis
to que não pode o suppLicante ser foreiro da 
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C.amatapor ser indfe)'dafamilia Algodão1 ou 
entiio µtn titulo do modo, que esta Camara 
entender maís w,ompativel com o interêsse 
do suplicante,, e espera ser attendido ( ... )." 

Lil1'ro: L4 Registro de VeFeaçães da Vila 
de Aguirqz, 1735-1'742 

14-Data: 30/01/1742. Página.: 159-160 

~,~Termo de Vereaç·ão tle 30 de janefro. ôe 
1741." "Acordarão que se ( ... ) 4.ua e arta ao 
Reverendo Padre { ... ) J ao0me para dar 
tndios para todas as semannas ( ... ) peixe 
nes.ta Villa do Aq.t\iras por toào o tempo." 

Ljvro: Ll2Câmarq de Me·sSejana Termo 
de Verea.ção, 1760-1"776 

15-Data: 20/01/176:0: Página: 2 

Faz refe11ência ao Diret0r da nova Vila de 
Messejan>à Joãb Caetano. 

Livro: L41 Ltvrn de. Notas de Montemo:r 
Novo d''Amé:rica, 1803-1804 

1~·-Datâ: 20/01/180~ Pági4a~ lOV 

"Es,Grit9:ta de Affora'.mento ( .. . )em { ... }per
petuo qu.e fa.zern o Iu.iz. Presidel)te e Capitã.o 
Maooel Éa:tricio. da Silva:, ,e es. mais, 
Officia~s e 0 Procurador do Conselho à 
Poneiane José de. Oliveira duzentas b~aças 
de te~ra;S pertencentes ao patrimonio desta 
yilla no Rio ArácaAa:ba ao pé dêlle, do sitio 
que f0í da índia Andeza de tal, dirigida~esta 
villá."' [Afora terras que for:aip. da india 
Andeza e. que ficam contiguas· a terra de 
outros, índíos].. 

17 - Data: 27/01 / 1:804 Página: 13-16 

"Escritura de Afforamento ( ... } perpetuo 
que, fazem 0 Juiz (. .. ) de cento e ·.cincoenta 
braç.as. ôe tetr(!S, pertencentes ao 
patrimonio desta~illa, nos1tio,.terras,i'ncul.
ta.s d"}s índios a: lgnacio. Moreira Barros 
( ... ).'" 
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18 - Data: 04/02/1804 Página: 16 

"Escrj tura de Perdão que faz Ponciano José 
de. Oliveira,. ·morador nesta villa a Jeão 
Baptista de Araqjo, índio dirigido de~ta 
mesma villa, pelo ferimento feito ao dito 
Ponciano no anno de (1792?)." [Ponciano 
aforou ·em 20/jan/1804 terras dos_ índiós]. 

19 - D'ãJa: 1 Q/56/1804 Pá,gina: 30 

"A11lo de Pos.se que toma Joaquim 0(>.mes 
da Costa de hum sitio de terras no Rio 
Anicauba Ghamado Riaeho do Coração de 
Jesus.por despaeh~ do Capitão Mor.A.iítonio 
Pinto B0rge&, e ào Juiz Ordinario Carlos 
José de Oliveira~ p-orterras devolutas,, e ·sem 
cultura.'' [Legali:z:ando a posse de um sítio 
'de meia légua de terras]. 

Livno: L122 Livró de Notas de Montemor. 
NQvo d'América, 1820-1822, 

20 - Data: 10/01./1821P~gina:40:V 

"Esctiptura.de Aforamento infatuazirn per
petuo que faz~m o Juiz Presidente e mais 
Officiaes da Camarae·o Procuradord~Uade 
sítio ( ... ) Pufi,hu aonde mora á viuva [de] 
Manoel da Cunha~ereira, Lourenç.o Rodri-
gues M0'nteiro cujas terras são clo 
património desta vtllq. ( ... )". 

ll -Data: 06/l''.2/1821Página:104V/105 

''Escriplura d.e Venda. de humas benfei-
·torias·-de.fruteiras .e casa de venda.e casa de· 
farinha em terras do patrimonio da Catrrara 
( ... ) no Rio Aracaub.a que faz a viuya 
Antonia Josefa dos Santos( ... )." 

22- Data: 11/05/18'22 Página: 131V/132. 

'"EscriptU.ra de·Aforamento enfituet~ perpe
tuo que faz o Senado da Camara desta viUa 
(, .. ' terras do seo patrünonio 'na Rip, Potihu 
a Vicente Ferreira da Cunha." 
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Conjunto CEl.5: Compilação <;las Leis 
Provinciais do Ceará 

Livro: T.l Compilafão das Leis Provin
ciais do Ceará, 1835-1846 

23 - Data: 13/05/1835 

Lei Nº 2 "Art. l. Ficão suprimidas as villas 
dos indios de Soure e Arronches, e seus 
Municipios unidos ao da Capital. Art.2. O 
Governo da Província fica autorisado a 
fazer arrecadar o archivo e mais pertences 
das duas municipalidades extintas para se 
reunir ao archivo da Camarada CapitaJ; e 
igualmente os cartorios respecti vos serão 
remettidos aos escrivães competentes. 
Art.3. Ficão revogadas as leis em contra
rio." 

24- Data: 21/05/1835 

Lei Nº 11 "Art. unico. Fica aprovado o 
compromisso da Irmandade da Senhora da 
Conçeição da Capella d'Almofala, com 14 
capitulos, que nelle se contem." [O compro
misso vem publicado no fim deste livro, 
onde no capitulo XIV das providencias po
demos encontrar] " ( ... ) esta nossa igreja 
tem até aqui servido de matriz da freguezia 
da povoação de Almofala, pelo ofereci
mento que a Irmandade fez quando·se creou 
a freguesia de índios, por ser a unica que 
existia e existe no lugar; e como hoje se acha 
transferida a dita freguezia para a Barra de 
Acaraú ( ... )." 

25 - Data: 02/06/1835 

Lei Nº 16 "Art.1. Ficão supprirtridas as 
freguezias das extinctas Villas de Ar
ronches e Soure, e de ora em diante perten
cerão a freguezia da Capital. Art.2. Ficão 
revogadas as leis em contrario." 

26 - Data: 27 /08/1836 Página: 41 

Lei Nº 32 "Art. u·nico. Fica supprimida a 
freguezia de Monte-Mor Velho, e os limites 
da mesma pertencendo à freguezia de 
Aquiras. Ficão revogadas as disposições 
em contrario.,, 

27 - Data: 27 /08/1836 Página: 41 

Lei Nº 33 "Art. l. O Governo da Provincia 
fará arrematar em hasta publica as fazendas 
e gados da Tiara, Embueira e Petinga per
tencentes à Igreja Matriz da Vi1la Viçosa, e 
aplicará o seu producto à obra e paramentos 
da mesma matriz. Art.2. A arrematação se 
fará na Villa de Sobral perante o Juiz de 
Direito da Comarca, e o Governo da 
Província dará as instrucções para a boa 
execução da presente lei." 

28 -Data: 20/09/1837 Página: 98 

Lei Nº 83 "Approvando artigos de postura 
da Carnara Municipal da Villa de 
Mecejana, sob numeros 1a14." "Art.2. Os 
proprietários de sitias de lagadiço, que em 
conformidade do extincto Directorio estão 
no.gozo de nada pagarem de aforamento de 
seus sitios pelo motivo de teretn casas den
tro da viJla, continuarão a gozar para sem
pre da mesma graça, contanto porém que 
daqui em diante pagarão o fôro das casas 
que tiverem dentro da villa, ( ... )e o mesmo 
pagarão todos os proprietários de casas, que 
já tiverem ou houverem de edificar dentro 
da villa, a excepção das que pertencem aos 
índios, que ainda existirem, porque estes 
gozarão para sempre das regalias que lhes 
concedeu o extincto Ditectorio." 

29 - Data: 26/09/1838 Página: 193 

Lei Nº 152 "Art. unico. A Camara Munici
pal desta cidade não cobrara de Manoel de 
Pontes Franco, morador na povoação de 
Arronches, fôro algum das casas e sítios, 
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que elle tem em dita povoação, nem de outro 
qualquer individuo, que em iguaes 
circunstancias devem gozar do privilegio do 
antigo Directorio do mesmo lugar." 

30 - Data: 22/12/1839 Página: 226 

Lei Nº 188 "Art. l . Fica supprimida a Villa 
de Mecejana ( ... ) Art.3. Os proprietários de 
casas, sítios de plantações e mais terras 
foreiras da villa extincta continuarão a ,go
zar de seus aforamentos( ... ) sem que lhes 
possão ser alterados; e da mesma maneira 
ficarão os índios gozando da mesma posse e 
privilegios, que lhes competem." 

31- Data: 04/01/1840 Página: 237 

Lei Nº 194 "Art. unico. Os rendimentos do 
quadro de terras da extincta Villa de 
Mecejana, de que fazia arespecti va Camara 
o seu patrimonio, serão annexos aos bens da 
Igreja de N.S. da Conceição, matriz da 
freguezia de Mecejana a que antigamente 
pertençerão, e serão arrecadados pelo res
pectivo administrador." [Esta lei é 
revogada pela de número 422 de 19 ·de 
agosto de 1847. [p.8 torno II 1847-1855]. 

32-Data: 10/ 11/1842 Página: 294 

Lei Nº248 "Art. l .FicaautorisadooGover
no da Provihcia a solicitar da Santa Fé, pelo 
intermédio do Governo Imperial, o trans
porte de dois a quatro missionarios capuchi
nhos italianos, que se ocupem na cathecbese 
dos índios, e exercício das missões por toda 
a Província. não excedendo a despeza do 
transporte a quatro contos de reis." [Vide a 
Lei Nº 334/21 de agosto de 1844, p.372]. 

33 - Data: 10/12/ J 842 Página: 314 

Lei Nº 271 "Art. l . Fica revogada a lei de 27 
de agosto de 1836, que mandou arrematar as 
fazendas e gados da Tiara, Embueira e 
Petinga pertencentes a Matriz da Villa Vi-
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çosa, e nula a arre.matação; fazendo-se as 
reciprocas restituições, para que fiquem as 
cousas no estado anterior." 

34 - Data: 13/12/1842 Página: 324 

Lei Nº 278 "Art.1. O decreto de 10 de 
setembro de 1832, que augmentou a fre
guezia de Mecejana, comprehende em sua 
divisão os seguintes lugares: Pitaguary, 
Santo Antonio, Pioe:-;a, Sapopara, Ladeira
grande, Trapia, Forquilha e Onça.'" 

35 - Data: 21/08/1844 Página: 372 

Lei Nº 334 "Art. l . O Governo da Província 
é autorisado, logo que chegarem a esta 
cidade os padres capuchinhos, que se man
darão vir( ... ) Art.2. Ficainterinamente des
tinada para a residencia do mesmo a casa da 
Camara de Arronches; e para a celebração 
dos Officios Divinos a Capella do Senhor 
Bom Jesus dos Aflictos daquelle mesmo 
lugar." 

36 - Data: 03/09/1845 Página: 414 

Lei Nº 359 "Aprovando artigos de postura 
da Camara Municipal da Villa Viçosa, 
numeros 44 a 50. Art.44. Todos os que 
tiverem sitios dentro deste Município e em 
terrenos de patrirnonio da Camara, pagarão 
aforamento delles à mesma Camara, ( ... ) 
exceptuão-se: s.1. os indios naturaes deste 
Municipio, e serão reconhecidos como taes, 
os que provarem que o são com certidão de 
baptismo que tenha tal declaração ou por 
outta forma a naturalidade." 

37 - Data: 11 /09/1846 Página: 482 

LeiNº396 "Art. unico. FicarevogadooArt. 
44 das posturas da Camara Municipal de 
Vi lla Viçosa de 3 de setembro do anno 
passado." 
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Livro: T.2 Compilação das Lets Prqvin
ciais do Cea1!'á; 1847-1855 

38 - Data: 19/08/1847 

Lei Nº 422 "Art.l. Fjca :revogada a lei de 4 
~e janeiro de 1,$40f sob numero 5, que 
concedeu os rendünentos do quadro de ter~ 
ra.s da extincta Villã, de Mecejana ã igre.ja 
matriZí da mesma. Art.2. Os r.endirnentos e 
materiais existentes passarão a thesôuraria 
da aldeia para serem empregados.na Qbra da 
igreja, hoje a cargo d0 D'irectorG.eral dos 
índios." [Esta lei foi revogada pela de N·º 
487 de 11 de agosto de 1849 ! p.100]. 

39-Data: 04108/1849 

Lei Nº 48-§ "Ar~.l. A Matriz de .Mecejana 
fica transferida para a Cappela. de N.'S. da 
Penhà dá povoação de. Maranguape, com 
esta in'V oeação." 

40-Data: 11/08/1849 Página: 100 

Lei Nº 487 "Art.J. Os Fendime;ntps do gua
dro de terras da ex.tinct-a Villa de Mecejana,, 
Arronahes e Soure fiGão pertencendo às 
respeetivas cappelas, a que.m antig,amen:te 
p~rtencião~ é. serão arrecadados pelos seus 
administrador.es. '~ 

Livro: T~3 Compii{].çao das Leis Provin• 
c.iais do Ceará, 1856-1861 

41 - Data: 09/08/1~58 Página: 209 

Lei Nº 844 "Artigo unico. Fica elevada :à 
cathegpria de Cidade a Villa de Bat1trité 
com a mesma denominação." 

42 - Data: 16/09/18!58 Página: 233 

Lei Nº 873 "Artigo unieo. Ffo;asupprimido 
o Directorio ·de Alinofala,.. no termo de 
Acarac_ú, e Pevogada a lei de sua creaç.ão e 
mais disposições em contrário.'·; 

ConJunto CEl.6: Correspondência do 
Gov~rn.Q d~ Capit~nl~ do CéàFá 

Livr9::L58 Re,gistto Geral da Correspon
dência - Governo da Capitania" 180.8• 
1812 

4.3- Data: 01/08/1808 Página: 53V 

Ofício dirigickl' ao.s diretores de Messejana~ 
Soure e Arronches. Orderra o envio de índi
os portando .gêneros alimentícios para se
rem vendid6s na praça e no mercado por 
ocasiãp das festas qo dia 15 do mesmo mês. 

44· - Dat?t: ()6/.03/1809 Pá:gina: 75V 

Qfíci9 ao diretor de Monte Mor o NQvo. 
Ordena que se procure OS-índios dispersos e 
am·eaç.a de prisão qualquerpessoa que octrl
te um índio. 

45 - Data: 15/06/lgog Página: 87V 

Ofício dirigido ao diretor do Sóure. Otôena 
a repressãe aos jogos e-a venda de aguarden
te na aldei·a dos índias. 

46- Data: 29/11/1810 Página: 116 

Ofício dirigido ao diretor de Mon~e Mor o 
Velho. Ordena a prisão tl9s índios dispersos 
para que os mesm.os venham cu.idar de suas 
planta~ões. 

47 - Data: 19/01/1811 Página: F22 

Ofíe.io .a0 diret-0r de Monte Mor ... o Novo. 
Fala sobre um motím de .índios naq~1ela 
lo,calidade e ordena a prisão do.s c.abeças e 
a apreensão clas armas. 

48 - Data: 19/01/1811 Página: 123: 

Ofíc:iodirigido a© Juíz Ordinário da YUade 
Monte·M0r0Nov.o.Eocigeapuniçãoparao& 
respons.áveís pelo mótim dos índios oc,orri
do naquela roc.aiidade. 

49 - Data: 29/03/18'1 l Página: 128V 
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Circular aos diretores de índios. Reduz a 
6% a participação dos diretores no produto 
do trabalho indígena. 

50 -Data: 27/08/1811 Página: 146V 

Ofício aos diretores de Arronches, 
Messejana e Soure. Requisita o mapa dos 
índios que estão aptos para o trabalho, e 
também aqueles que estão em casa de par
ticulares. 

Livro: L66 Registro Geral da Correspon
dência - Governo da Capitania, 1812-
1822 

51-Data: 21/05/1812 Página: 34 

Ofício do diretor de índios de Monte Mor o 
Velho. O pardo M. Batista dos Santos acusa 
o diretor de obriga-lo a viver sob·sua,direç,ão 
por ser casado com uma índia. 

52 - Data: 23/05/1812 Página: 35 

Ofício ao Juiz Ordinário de Messejana re
clamando o não cumprimento de despacho 
em relação a um índio. 

. 
53- Data: 03/06/1812 Página: 40 

Ofício dirigido à Câmara de Arronches. 
Requerimento de um índio que reclamava 
do gado de um cidadão que lhe prejudicava 
a lavoura. 

, 
Livro: L68 Registro de Ofícios e Ordens 
Dirigidos aos Capitães Mores e mais Ofi
ciais de Ordenanças da Capitahia, 
Comandantes de Distritos, e Diretores das 
Vilas de Índios, 1812-1813 

54 - Data: 28/10/1812 Página: 12 

"Registro ( ... ) Officio dirigido ao Director 
de Arronches respondendo-lhe a varios 
Officios. ( ... )o indi0 .Raimundo Antonio de 
Barros aqui fiea trabalhando na obra da 
Fortaleza para expiar o seu crime. A rasão 
por que elle se veio apresentar ( ... ). Ja 
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expedi ordem para serem presos Antonjo da 
Costa e José Franco, e em quanto á india 
Antonia deve Vmce remette-la para cadeia 
desta villa.( ... )." 

55-Data: 03/11/1812 Página: 18 

"( ... ) Officio dirigido ao Director de 
Mecejana para dar huma india a um sugeito 
que arequerio.,, "Vmce farácondusiramim 
a india Maria que em 15 de outubro deste 
anno me requerio Francisco Gaspar de 
Oliveira lhe mandasse dar por salario ( ... )." 

56- Data: 17/11/1812 Página: 37V 

"Portaria ao Director de Soure para mandar 
buscar huns indios da sua vi II a que se achão , 
presos." [Indios presos na Vila de Forta-
leza]. 

57 -Data: 17/11/1812 Página: 37V 

"( ... ) Officio dirigido ao Comandante de 
Cascavel ordenando-lhe huas prisões de 
índios dispersos." 

58-Data: 17/11/1812Página: 38 

"( ... ) Officio dirigido ao Diretor da 
Mecejana para dar passaporte a hum indio 
que não hé vadio. Tendo o i ndio Duarte José 
Galvão mostrado perante mim que não hé 
vadio antes se ocupa( ... ) na cultura de seu 
rossado vivendo em boa pás e armonía com 
os seus vizinhos deve Vmce passar-lhe pas
saporte p/ poder continuar a empregar-se 
nos dos seus passados juntamente com sua 
família( ... ).', 

59 - Data: 02/12/1812 Página: 54 

"( ... ) Officio dirigido ao Capitão Mor dos 
índios da Villa Visoza para faser a proposta 
dos postos vagos.n "Vmce passara com a 
Camara dessa villa a fazerem a proposta dos 
postos vagos que se acharem no corpo das 
ordenanças dos índios ( ... )." 
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60 - Data: 02/12/1812 Página: 54 

"Officio dirigido ao Diretór de Mecejana 
para prender huns indios dispersos" "( ... ) 
me informou em 28 (no~) foi ultimamente 
esc.usado e ·.ora ordeno a Vmce que mande 
ouscar presos para a direcção· dessa villa 
todos os indios que se achão dispersos, 
moradores, ou agregados em casa do An
tortio Fre Lopes pata cujo fim se deverá 
entender com o Comandante Interino das 
Orçlenanças de Aquiras. '~ 

61 - Data: 04/12/18J2 Página: $6 

"'.( ... ) Officio éfirigido ao Com-andante das. 
Ordenanças do Aguiras para fazer que 
sugeito mate huma vaca que destroê ós. 
rossados visínhos. Tendo em auenção a0 
que me representou V1centePereítaRamo§ 
indio da Direcçã•o de M-0nte Mor o. Velho 
( ... ) otdenoa Vmcequeemmeonorne intime 
a José Viçtorü10 Dantas €otteia que deve 
vender ou mattar ares danninha ( ... )''. 

62 - Data: 05/12/1812 Página: 56V 

"(. .. )Portaria ao DiretQr de Monte M0r o 
Velho para mandar buma es.Golta desta viHa 
buscar 2 inçlias." [As índias que $e acham 
presas em Fortaleza]. 

63 - Data: 07/12/1812 

''( ... ) Officio. dirigido. ao eapitã,,o Mor do. 
Sobral ordenando,..lhe a prisão de· huma 
irtdia." ''( ... )V nice faça prender a índia com 
quem se acna excanclalosamente 
amancebado Francisco Antonio de 
Vasconcellos e que rem€tta a sua direçção 
{ ... )". 

64 -Data: 16/12/1812 Pásina: 70 

' ~ ( ... ) Officjo Circular diri-gido aus: 
Ditectotes ders indio.s desta Capitania para 
passaremmóstra a todos os indios das suas 
direcçõe·s remetendo mappas della&." ''So-

li.cjto mappas çl~ indios { .. . ) a;firn âe que êu 
possa faser 're,crutar é> grande num.ero· de 
índios que a.ndão dispersós. 
Seme1hante.m~nte e para o me_smo fim me 
remette:rá Vme-e huma relaça0 d0s indios da 
su_~ direoçijd que andã'.ú dispersos. com a 
cleclaraçãodo lugar em que tiver noticia que 
elles se a,chãn .. " 

65·- Data: 19/12/1812 

"( ... ') Officiodirigidaao Comandante de Sta 
Cruz da Uruburetama ( ... ) divêrsõs objetos 
( ... )do seu Officio de 6 de outubro S"OU a 
diSer a V mce em resposta ad seu de P4 do 
corrente que aqui'farão enzyegues os presos 
Manoel Ignaci© da Silva, Amarg Pinto :e ç, 

cabra ·caetançi, e que visto J o~ê Bernardes 
ter se retirado de.sseDistricto sem pagar ao 
indioSeverodeveVmceembaracarasáhida 
da familiã ptendentl9 aq\lêlle QU (lque,lle~ 

que lhe pareeer até. que ·o dit0 inclio esteja 
pa,gó. ( ... )". . 

66 - Datá: 24/12/1812 Página: 79 

"( ... ) ófficio dirigjdo -ao Comandante' das 
Ot:P,enanças do Aqufras ordenando lhe 
hama prisão. Vm.G!e mandará faser as 
dellgencias pr~cisas para S€rehl presos 'e 

re,metid0s á cadeia .desta villa os indios 
Theodos'io Pereira, eAntonio Teiles ou f .. ) 
mór~dor no termo da Villa üe S~ BemardQ 
em que os ditos inclios, e José Batista derã0 
hutnas 12ancadas na h0ite,do dia28 de janei
r0 deste anno e.,.)". 

67 - Data: 30/12/1812 Página: 8'4V 

H( ... ) Officio dirigido ao Díretor de 
Arronches orden,andQ lhe hua prisão." 
ºVmce mandará prender e remettet ~i'cadeia 
de.sta villa o índio DomingQs Paz do Nasei
mento morador em Jenipabu ( ... ).'1 

68 -~Data: 1l/Ol/18f3 PágiDa: 115V 
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"( ... ) O.fficio dirigido ao DiFetor de 
Arronches ordenando-lhe:quejntim~.a hqm 
sujeito. que deve ter os seus bois em 
pastoutadores. Attendend0 ao que me re
presentou© indio Leandró Gomes, ea infor
maçã'.o que Vmce m.e deu ( ... ). Ordene a 
V mceque mandando chamara süapresençá 
Manoel Elz de.Azev:ed0 lhe intime d0minha 
ordem que deve por em pastouradores, todos 

b ·s de car o.,, os seus,. 01 . · . . r . 

69 - Data.: I".2/01/1813 Bágina: l 15V 

"( ... ) Offieio dirigido ao C9mandante üas 
.Ordenan~as do Aquiras ordenando,..lhehu
mas prisões .. De Jan°tl(\rio d:e·tal mameluco 
casado. Seu cunhado.Antop.io de tal também 
marrteltt.Gd, os desertoresL. Pacheco eEuse-, 

biode ta,l e a, José Souza branco, casado os 
quais associados. tem destruido, e roubado 
gsgados da viuvaFr~cisG'aMariade SQuza 
no sitio de S. Crus.termo d,essa villa.'' 

70 - Data: 1810111813 Rá~ína: 122V 

"( ... ) Qfficio dirigido ·áo Sargento Mor de 
Monte Mor o Novo o:rdenande,-..lhe huma 
prisão. ( ... )para $6"t pre·S'ó o índio Félis José 
M:iz pert~ncente a direcç·ão da Villa de 
Mec~jana de donde anda deserttl a a:nq.as. e 
presentemente· m.ora no lugar do Acatau 
aonde casou; e. preso que seja Vmc.e 
remetter a minha presença:" 

71-Data:· 19/Ól/1813 Página: 126 

"'( ... ) bffit>io dirigi do .ao Capitão.Mor desta 
villa para prertde-r hum indiQ que ftlttOtl 

huma :menina. Tendo o irrdio Aritonio Ma~ 
noél FranciS'co da Vi11a .de Soure 
cotúm.eftid:o esfa noite o attentadó Cl.e .'furtar 
huma filha d.o Sargento .M0r J0ã0 Gomes 
Nobres de i'l:lade 9 annós tom fins· Iibidino
sos ( ... )." . 

72- DaJa: 04/02/1813 Página: 136 
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"(. ... ) Officio dirigido ao C.omandante. das 
Ordenapças dó Aquira.s para remetter pry
sos a esta villa todos os indiQs que andarem 
dispersos. Con$tahdo-nie que ~or todo o 
termo dessa villa se achão dispersos muitos 
indios,·aldeados c.om manifesta transgresão 
di:lS Reaes Otde.ns ordeno~ Vmce que faç11 
recrutar todos os indios e índias que. vaga
r~m por todo 0 termo dessa villa sem o 
competente passaporte( ... )."· 

73-Data: 0~/02/1813 :Página: 136\l 

"( ... ) Qfficio diri.gjdo :ao Ca.Ritão Mor das 
Ordenanças desta villa (Fort) ~ara recrutar 
todos os indiõs 'dispersos e· sem. passaporte. 
Constam que por to_do o termo desta villa se 
achão dis·persffs '( ... ) indios alcleados qµe 
pelà maior parte são vadio.s, se.sustenlão_ do 
trabalho dos outros e seoeupão t. .. ) de.faser 
desordens de t0d'os os genêros ( ... .)''. 

74 - ·Data: 08/02/1813 Página: 1'44V 

''Registro huma Circular aos 3 Directores 
de Arronçhe.S,; Mecejana,. e Monte Mor o 
Velho para satisfazerem a .requisições que 
lhefizerem os Comandante·s dos Disttictos. 
Acont~cend0 não -se ter dado a devida exe
cuçãoaalgumas das minhas ordens tenden
tes ao serviço do P. Real M.S. em bem 
publico desta «'.apitania pela de 
C«Drtesp0ndencia entre ·OS differentes Co
mandantes de Distrittos desta C~pitanià 
( ... ) [Ordenao que está dito na abertura]. 

7 5 - Data: 13/02/1813 Página: l 46V 

"( ... ) Officio dirigido ao Comandant.e Int~
rino das Ordenanças do Aéfuiras or
denando-lhe huma prisão. ( ... ) do indio 
Ant-001'0 Prata da Ilifec~ão da Villa ·de 
Soure que se acha em casa do Bacharel 
Joaquim de Sou.sa dá T. Pratta rnwador 
ne.8'sa villa.'' 
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76 - Data: 17 /02/1813 Página: 152 

''Registro ( .. .), OffiGio dirigido aoOiretQI de 
Monte Mor o Velho para remetter hnm indio 
preso a esta villa. ( ... ) cons,tame que nessa 
povoaç,ão c:>u nos seus arredores se acha 
refugiado o indib d'). D1rec,ção de Monte 
Mor 0 Novo chamado Francisco Ferreira 
Lima o qual se ausentou daquella villa em 
consequencia de varias desordens que fize-

(. ) " ra . . . . 

77 - Data: 19/02/1813. Página: 152V 

ü( ... ) Officio dirigid.o ao Capitão MC>r das 
Ordenanças desta villa (Fort) para. fas:er 
prender humas india_s dis.persas. Cõnstan
de-me que noporto doDistrito do Parasinho 
se achão tesidindo. muitas mulheres índias 
pertencentes as direçõ~s da villas desta 
Capitania das ques .ancião dispersa& .(. ·"') 
órd~narà a prisão das referídas indias ( ... ~.,, 

78 - Data: 20/02/1813 Página: 153 

''( ... ') Offiçio diti:gídQ ao Diretor de 
Mecejana para dar baixa a hqm inâio para 
não ficar sugeito a villa alguma." [Q ínàio 
ganhou esmtuto de branco]. 

79~ Data: Q3/03/1'813 Página: 163 

'·'( ... ) Officio dirigido ao Diretor de 
Meçejana, sobre solturas de huns indios., e 
ordenando-lhe a prisão de, numa india.'' 

80 - Data: l2/Q3/18·13 

''(. .. ) Officio dirigido a0 Diretor de 
Arronches sobre varios objetos e ordenan
do-lhe huma pris,ãQ. ( ... )foi por ordem mi
nJ1a preso e solto em 17 de dezembro o in.dio 
J o·sé qµe V mcç tinha dado a salario ao padre 
Jo,ãb :r)amàsce,no e que depois fugira fQi 
s.olto em 7 de fevereiro depois de trabalhar 
20 dias nas calcetas. Em guanto a indi'á 
Maria Caetano já em tempo competente lhe 

ordenei que a soltasse ( ... )" [Relata varias 
pºrisões e solturas de índios]. 

81- Data: 12/03/1813. Página: 175V 

"( ••. j_ Officio dirigido ao_ C,ornandante do 
Ca~ôavel participando-lhe ter entregado ao 
Dire.ctor os indios disperso.s que. elle teril. 
recrutado'\ 

82 - Data: 13/03/1813 Página: 17 6 

"(. .. ) Officio dirigido ao Diretor de 
Arronches ottlêna·ndo-lhe hua prisão. (. .. ) 
remetter a c,adeia desta villa o pai, e dois 
irmãos do indi0 Anastaci0 Duarte que se· 
açh&o em casa de ~ osé Pâchec.o Spinosa." 

83 - Data: 16102/1913 Página: 150 

"( ... ) Officio: dirigido ao Comandante. de 
Chával aéús~ndo .a recepç1ío de hutts 
Ofíicios, e sobre huas prisões que elle fes.'' 
[Relat4 a prisão de varios índios e qu.e,antes 
cl.e serem enviados as s;uas vilas foram obri
gados a ttàbalhatna calceta durante 36 dias, 
4g]. 

_, . 
Livro: L6.~ R·e:gisttóde Ofícios e·Ordétis 
lJirigidos.aos Capitães Mores e mais Ofi-:
cinis 1de Ortlenanças .desta Capitania, 
Comqndantes de Distritos, e.Diretores. das _, 
Vilas de lndios, 1812, 

84 - Data: /03/1812 Pá~na: 2..:3 

Ofícios dirig;idos aos diretores dos índios 
das V·ilás de Atroncbes~ São Pedro de 
Ibiapina e V·ila Viçosa Real, sobre prisões 
de índio e questões administrativas. 

85 -Data: /04/1812 Página: 4-5 

Oficies dirigidos aos diretores-deindio.s. das 
Vila·s de Monte Mor o Velho, Messejana e 
Soure. Pedidos de demissão dos diretore~, 
reclamação dos índios que o gado dos vizi
nhos destrGem seus roçados. Mandado de 
busca p~ prender uma índia acusada de roubo. 
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86-Data: /04/1812 Página: 6V 

Ofício dirigido ao diretor dos índios da Vila 
do Soure sobre prisão de índio por acusação 
de roubo. 

87 -Data: /04/1812 Página: 7V 

Ofício dirigido ao diretor de índios da Vila 
de Monte Mor o Novo, sobre questões ad
ministrativas. 

88 - Data: /05/1812 Página: 12V 

Ofício ao diretor dos índios de São Pedro de 
Ibiapina, sobre prisão de índios por assassj
nato. 

89 - Data: /05/1812 Página: 23 

Ofício ao diretor dos índios de Monte Mor 
o Novo, em resposta ao requerimento de 
uma índia. 

90- Data: /05/1812 Página: 25 

Ofício ao diretor de índios da Vila de Soure, 
sobre prisão de uma índia que estava 
alugada e fugiu da casa em que trabalhava. 

91- Data: /05/1812 P~gina: 34 

Ofício ao diretordéíndios da Vi lado Soure. 
Pedindo para que seja castigada a índia que 
fugiu da casa em que trabalhava. 

92 - Data: /09/1812 Página: 161 V 

Ofício dirigido ao diretor de índios da Vila 
do Soure. Relação de prisões de alguns 
índios por roubo. Um negroétestemunhano 
caso de um roubo atribuído a uma índia. 

93 - Data: / 10/1812 Página: 163 

Ofício dirigido ao Comandante Interino das 
Ordenanças do Aquiraz. Prisão de um índio 
alugado a um boticario, que fugiu ao final de 
25 dias. Pedido de prisão de um índio pesca
dor. 

94 - Data: /10/1812 Página: 165V 
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Ofício ao d_iretor de índios de Messejana, 
sobre prisão de um índio que andava disper
so. 

95-Data: /10/1812 Página: 166 

Ofício ao diretor de índios de Arronches, 
sobre prisão da ínrua Joana de tal, que fugiu 
da casa onde se achava alugada. 

96-Data: /10/1812 Página: 178V 

Ofício dirigido ao diretor de índios de 
Arronches, sobre prisão de índio que havia 
espancado duas pessoas. 

Livro: L 78 Registro de Ofícios dirigidos 
aos Capitães Mores, Comandantes de 
Distritos e Diretores de Índios, 1813-1814 

97 - Data: Página: 6V 

"Officio ao Director de Monte-Mor-o-Ve
lho para remetter hum indio preso para esta 
Capital, para ser devidamente castigado." 

98 - Data: Página: 1 OV 

Ofício ao diretor de índios de Soure. 

99- Data: Páginà: 21 V 

Ofício ao diretor de índios de Messejana 
ordenando uma prisão. 

100 - Data: Página: 99 

Ofício ao diretor de índios de Arronches 
para virem duas mulheres a soldo deste 
Governo. 

101 - Data: Página: 115 

Nomeando o diretor de índios de Soure, 
encarregando-o da direção dos índios de 
Messejana. 

t02 - Data: Página: 135-136 

Listagem de presos transferidos de 8. J. do 
Principe, Crato e Icó, incluindo índios. 

103 - Data: /03/1814 Página: 114 
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Nomeando um novo diretor de índios para 
Messejana. 

104-Dat,a: 19/04/1814 Página: 143 

Ofício ao Comandante de S. Cruz de 
Uruburetama. Índios que foram contratados 
para trabalhar. Morte de uma índia sem que 
o Capitão-Mor fosse citado. 

105 - Data: 24/05/1814 Página: 161 

Prisão de um índjo em Aquiraz. 

Livro: L83 Registro de Ofícios aos Capi
tães Mores, Comandantes de Distritos e 
Diretores de Indios, 1813 

106 - Data: /03/1813 Página: 3V 

Ofício dirigido ao Capitão das Ordenanças 
da Vila de Fortaleza. Licenças expedidas 
para os índios deslocarem-se para â agricul
tura. 

107 - Data: /04/ 1813 Página: 9 

Ofício dirigido ao diretor de índios de 
Messejana. Transferência de índios de 
Messejana para Monte Mor o Velho. 

108 - Data: /04/1813 Página: 9V 

Ofício dirigido ao diretor de índios de Mon
te Mor o Velho. Transferência de índios de 
Messejana para Monte Mor o Velho. 

109-Data: /04/1813 Página: 16V 

Ofício ao Sargento-Mor de Monte-Mor-o
Novo. Prisão de índios. Referênêiá a cas
tigos corporais a serem aplicados aos índi
os. 

110 - Data: /04/1813 Página: 17 

Ofício ao diretor de índios de Messejana. 
Prisão de um homem pardo por portar armas 
proibidas. 

111-Data: /04/1813 Página: 17 

Ofício dirigido ao Comandante da Vila de 
Sobral. Relação de presos, inclusos na lista: 
pretos, índios, pardos, mamelucos. 

112 - Data: /04/1813 Página: 25 

Ofício ao diretor de São Pedro de Ibiapina 
sobre transferência de índios. 

113 - Data: /05/1813 Página: 49V 

Ofício ao Comandante de Uruburetama, 
sobre prisão de índios que fugiram de suas 
aldeias. 

114 - Data: /06/1813 Página: 87V 

Ofício a Diretoria de índios de Monte Mor 
o Novo sobre prisão de índio. 

115 -Data: /06/1813 Página: 89V 

Ofício ao Capitão Morde Vila Viçosa Real. 
Listaderequerentede Viçosa onde se inclu
em os índios. 

116-Data: /07/1813 Página: 101 

Ofício ao Capitão Mor das Ordenanças de 
Fortaleza sobre prisão de índio por roubo. 

117 -Data: /07/1813 Página: 108V 

Ofício aos diretores de índios de Viçosa, 
Monte Mor o Novo, Monte Mor o Velho e 
Almofala. Permissão para os diretores ex
pedirem passaporte para alguns índios, tan
to no interior da Capitania como para o 
exterior da mesma. 

118 - Data: /08/1813 Página: 129 

Portaria ao diretor dos índios de Viçosa, 
sobrealugueldeíndios para a lavoura de um 
coronel. 

119 - Data: /08/1813 Página: 137 

Ofício dirigido ao diretor de Monte Mor o 
Velho. Pede-se castigos para unsfndios que 
andam atirando flechas no gado. 
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Lfvro: L85 Registro de Offiios aos. Capi-· 
tães. Mores, Comandantes d·e Distritos e 

~ . ~ 

Diretores de lndios, 1'814-1815 

120 - Data: Págin·a: '39V 

''Officio ao Comandante de S. Cruz d·e 
Urúburetama ordenaütlô hulhas· priáões, 
. 1 . d . d" " ine u1n o m. ios. ,. 

121 -Data: 12/Q.6/1814 Pág-ina: 37 

"'Portaria ao Director d.e Arronches para 
fomec·er ae vigario àaquela villa i2 imclios 
pata reedificaç~o da igreja." 

12i-Data: 30/06/1814 Página: 12 

Oficio ao diretor de.Arronches s.obte soltq.ta 
e prisão de índios:. Trabalho de índios. 

123-Data: S0/06/1814 Pãgmã: 18V 

Ofi~io sobre trtibalbo de índios. 

1_24 -Datã: 231.0711814 Pá'gin.a: 39-40 
"Offigío ao Cornandáiite do suipe orâ~nan
do btJfua pri~ão de incJiõs da direcção de 
Arronches. l·' 

125 - Data: 23107/1'814 Página: 40:V 

"Offieio a0 DirectQr de indi0s de Mecejana 
para receber da mã0 d-o .e~ -clirector O§ re
querimentos que ainda tem em 1se-q poder." 

126 -D'ata: 27109/1814 Página: 75V 

Soltando um índio. 

127 .- Data: 26/10/1814 Página: 108 

'''Officio ao DireGtor de Arronches sobre 
vario.s objectos. Q:rdenando ao Director de 
Mecejan.a'(;iue remettapresos os dois indios 
que se ausentarão des-sa p~ra agueHa vilia. 
AuJorisando soltura decvar.iós indios. Sobre 
a pretenção que tem os Officiaes <de Orde
n·ançils índios de seretn ísentos de todo o 
se-rvi~o das· suas 0,0.mp.anfUas e.m qto. 
oeupão algum lu,gar n© G. dessa villa. Recb-

5~ 

meilda a prísão de índios como meio de 
oh>ed~cer ao Director." 

118·-Data: 11/02/18105 Página: 177 

''Officio ao Director de Arronches nomean
do· Director da Villa cle Mecejana. Receber 
mappas dos indios. Prlsã.o ôe ihdio$. Notne
aado o Director cle Arronches para 
Mec.~Jana e nomeando para Arrortche~ Sar
gento Mor José Agostinho Pinheiro:n 

129 - Data: 13/02/1815 Página: 178 

'~urtatia aos DireGtores·das três villas de 
in€1ios para obrigarem os indios a virem a 
praça veuder marisco~." 

Livro: L91 Re,gistro de Ofieios aos Capi~ 
tães Mores, Comandantes de Di$ttit<Js e· 
,Diretores de Índios, 1815·1816 

130-Data: /08/1815 Página: 5~V 

Ofício dirigido .ao diretor de índios de 
Messejana requisitando a prisão de dois 
indios. 

13'1- Data: /0.8}1_$15 Página: 60 

Circular aos diretores 'dos índios d.e 
Arroocbes, Soure,,e Mes.sejana. Estabelec,e 
puníçao· para os fnélios-cotteios que nãb 
curríptirem a tQntento sua tarefa. 

132-Data: /08/l815. Página: 62V 

Ofício ao Sargento-Mor das Ordenanças de 
Vila..:'Viçosa Re,al. Resposta a© re
.querimento de dois índios. 

133 -- Data: t08/'l ~ 15 Página: 83 

C>ficio ao dire.tor .de. índios de Messejan.a. 
Tra:nsfer.ência de índios de Messejana pata 
Aquiraz. 

134..:.. Dara: /11/1815 Página: 90:V 

{)fício ap dir~tor de Messtj.ana sobre prisão 
de énd}õs. e questões administrativas. 

, 
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135 -Data: /11/1815 Página: 99 

Ofício ao diretor de índios de Messejana 
sobre transferência de índios de Soure para 
Messejana. 

136 - Data: /12/1815 Página: 101 

Ofício ao diretor de índios de Messejana. 
Requisita prisão de índios que haviam fugi
do da Vila de Arronches. 

137 -Data: /01/1816 Página: 134 

Ofício ao diretor de índios de Messejana. 
Ordem para soltar dois Capitães índios, 
presos por não terem seguido o regulamen
to. 

138-Data: /02/1816 Página: 138V 

Ofício ao diretor de índios de Messejana. 
Transferência de índios de Messejana para 
Aquiraz. 

139-Data: /02/1816 Página: 139 

Ofício ao Capitão Mor de Aquiraz. Ordena 
o alistamento de índio transferido de 
Messejana nas Companhias de Ordenanças 
do Aquiraz. 

140 - Data: /02/1816 Página: 139 

Ofício ao diretor de Messejana mandando 
buscar índio. 

141 - Data: /03/1816 Página: 146 

Ofício ao Sargento-Mor de Vila Viçosa 
Real. Manda transferir índio do Regimento 
de Viçosa para Fortaleza. 

142-Data: /05/1816Página: 164 

Ofício ao diretor de Monte Mor o Velho. 
Ordena não dar mais índio algum em alu
guel a Antonio da Silveira, pelo mau trata
mento que lhes dá. 

143 -Data: /05/1816 Página: 164V 

Ofício aos diretores de Arronches, Soure e 
Messejana. Ordena não alugar índios a 
Antonio da Silveira, pelo mau tratamento 
que lhes dá. 

144 -Data: /05/1816 Página: 165 

Ofício ao diretor de Arronches. Transferên
cia de índio de Messejana para Arronches. 

145 - Data: /05/1816 Página: 165 

Ofício ao diretor de Messejana. Transferên
cia de índio de Messejana para Arronches, 
para companhia. 

Livro: L97 Registro de Ofícios aos Capi
tães Mores, Comandantes de Distritos e ,, 
Diretores de Indios, 1816-1817 

146- Data: /07/1816 Página: 15 

Ofício aos diretores de Messejana e Soure. 
Ordena que obrigue os índios a plantarem 
mandioca e castigue, inclusive com a pri
são, aqueles que se entregarem a ociosida
de. 

147 - Data: /07 /1816 Página: 20 

Ofício ao diretor de índios de Messejana. 
Ordena prisão de dois índios acusados de 
assassinarem outro índio [marido da índia]. 
Em anexo seguem portarias destinadas aos 
Capitães Mores de Aquiraz e Monte Mor o 
Novo ordenando a prisão dos dois índios. 

148 - Data: /07 /1816 Página: 20V 

Ofício dirigido ao diretor de índios de 
Messejana. Congratula o diretor pela prisão 
dQs dois índios acusados de homicídio e 
instrue sobre as providencias a serem toma
das. 

149-Data: /03/1817 Página: 96V 

Ofício aos diretores de Arronches, Soure e 
Messejana. Ordena que os mesmos todos os 
dias enviem seis índios, sob sua direção, 
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para a Capital para vender carangueJ<Js, 
ostras~ marisGos, etc.. 

150- Data: /03/1817 Página: g.g 

Ofíci0 ao diretor de Messejana. Critica o· 
procedimento do diretór e1culpa a má admi
nisti:-ação pela constante de~erç.ãó dos ín
dios de sua GOmpanhia. 

151 -Data: /04/1817 Página: l 14V 

Portaria ao. diretor de Arr'Oncbes~ Ordena o 
interrog~tdtio.de dois ínclioseorreios p.rocei
dentes de .Pernambuco. [Possível ligaç·ão 
dos índios eom os revolucionários]. 

152 -Data: /05l1817 Pág:ina: 121 

P0rtaria .ao. diretor de Arronches. Ordena o 
interrt>,gatório de dois· índios;-Correíos pro
ced~ntes do Recife, .s_obre as condiçües fa
voráveis a revoluÇão, nesta e noutras Gapi
tanias. 

15'3 - Data: /05/1817 Página: 122:V 

Ofício do.diretor deMessejana ord~nando â 

prisão de um Capitã9 índj.ó.. 

154 - Data: /05/1819 Página: 136 

Ofícié ·ao diretor de índios de Messejana. 
OrdenaqueodiretorenYie lOOíndiosarma
dós de arco e flecha para a oapital, de onde 
seguirão pa.ra as fronteiras coml)ater os 
rebeldes. 

155 - Data: /Q571817 Página: 136V 

Ofício ao diretor de índi@s .de Arronches e 
Soun~. Grdenagueo direterenvie ZOO índi
os arínàdôs, que deverão seguir para as 
fronteira.s combater os r.ebeldes,. 

156 - Data: /05/1817 Página: 140 

Offéio ao Capitªo-!rfor de Monte Mor o 
Novo. Ordena a_pr~garação dos índios que 
se junta:tão ao dttstaca:tnento da oapltal e 
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marcharão para as fronteiras a fim de com
bater os rebeldes. 

157 - Data: /05/1817 Página: 142V 

Ofíclo ao Capitão-Mor de Monte Mor o 
Novo. Ordena a preparação dos índios para 
combate aos rebeldes. 

158-Data: 105/1817 Página: 143 

Ofício ao diretor d.eMessejaoa ordenando a 
entrega dos índiQ.s para o comb.ate. 

159 - Data: 105/1817 Página: 145V 

Portaria nomeando Diretor Interino. de· 
Arronches porque o diretor efetivo partiu 
para combater os rebeldes. 

160 - Data~ Jd5Jl 817 Pág'ina,: 146 

Portaria nomeando Diretor Interino de 
Soµre porque. o diret<;>t efetivo partiu para 
combater 0,s. rebeldes. 

161 - Data: /08/1217 Página~ l 73V 

Portar<ia ao diretor de São Pedro deibiapina 
ordenando a soltura da-uma índia. 

162 - Data: /09/1817 Página: 176V 

Ofíci0 aos diFetores de Arronches, Sol:lre e 
Me-ssejana otder;ia'ndo o desarmament<:} ao-s 
índios. 

163 - Data; /09/1817 Página: l 77V 

Ofíciõ aó Capitão-Mor de Monte Mor o 
Novo ordenando o desarmamento dos índi
os. 

lt>4 - Data: /09/1817 Página: 178 

Ofício .ao Capitã0-Mor de Monte Mor o 
Nbvo. Pede notícia do algodão enço
rnendado para os índios 1que foram p,wa as 
fronteiras. Ordena o l~nvio imediato üó al-.,,. = • 

godão. 

165-Datà: /10/1817 Página: 181V 
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Ofício ao diretor de Arronches. Ordena que 
ele reassuma o cargo porque sua licença 
acabou. 

166-Data: /10/1817 Página: 184V 

Ofício ao diretor de Arronches. Ordena que 
o diretor suspenda a vadiagem em que se 
encontram os índios, obrigando-os a faze
rem seus roçados. Ameaça inclrr&ive com a 
cadeia os rebeldes. 

Livro: L118Registrode Ofícios aos Capi
tães Mores, Comandantes de Distritos e , 
Diretores de lndios, 1819-1820 

167 -Data: Página: 182V 

"Circular aos Directores de indios de Soure, 
Arronches, -Mecejana e Monte-Mor-o-Ve
lho, exigind0 um mappa do estado de 
repartição dos índios." 

168-Data: 01/05/1819 Página: 3 

"Officio ao Director de Mecejana para 
mandar soltar Manoel da Costa Cirne." 

169 - Data: 11/06/1819 Página: 30 

"Officio ao Difector de Mecejana sobre leis 
do Directorio a respeito de venda de bebidas 
nas villas de índios, sobre índios cabeça-de
casal, sobre venda de seus genero-s a troco 
de fazendas e bebidas." 

170 - Data: 20/08/1819 Página: 62V-63 

"Officio ao Director de Mecejana sobre 
aforamento aos indios das terras que estes 
querem na forma do despacho de 27 do mez 
passado." 

171 - Data: 16/09/1819 Página: 85 

"Circular aos Directores de indios desta 
Capitania para não perceberem mais os 6% 
qüe até agora cobravam das culturas dos 
índios.'' 

172 - Data: 23/l 0/1819 Página: 97V 

"Officio dirigido ao Director de Mecejana 
para desaldear Felix dos Santos Cardoso e 
outros indios de Mecejana." 

173 - Data: 08/11 /1819 Página: 105V 

"Officio ao Director de S. Pedro de lbiapina 
para promover a cultura e plantação de 
azeite de mamona entre os indios." 

174 - Data: 12/01/1820 Pág:ina: 164V 

"Circular dirigida aos Directores dos indios 
desta Capitania participando-lhe a entrega 
do governo della.,, 

175-Data: 08/02/1820 Página: 174V 

"Officio dirigido ao Director de Arronches 
ordenàndo prisão do índio correio Felipe da 
Silva que fugiu com a carta do correio." 

176 - Data: 24/02/1820 Página: 184 

"Circular aosDirectores deindios de Soure 
' 

Arronches e Mece jana, participando a apre-
sentação que lhes devem fazer os índios 
correos que se despacharem desta Capital." 

177 -Data: 24/02/1820 Página: 184V 

"Officio ao Capitão-Mor do Aquiras parti
cipando deverem se apresentar os índios 
correios na passagem pela dita villa." 

178 -Data: 13/03/1820 Página: 194V 

"Portaria ao Director de índios de Soure 
ordenando entregar um índio ao carapina 
Antonio de Carvalho." 

179 - Data: 20/03/1820 Página: 199 

"Officio ao Director de índios de Arronches 
para a prisão de dois índios que desertaram 
de Mecejana." 

Livro: L124 Reg.istro de Ofícios às Diver
sas Autoridades da Capitania do Ceará, 
1821 
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180- Data: 24/01 /1821 Página: 1 

"Officio dirigido a Joaquim Lopes de 
Sousa. VM mandará soltar o indio José 
Lourenço visto que diz o Comandante do 
Distrito de ( ... ) achar em paz." 

181 - Data: 29/01/1821 

"Officio ao Comandante do [ilegível] João 
de CtJuha Lima. Recebi a sua carta de'26 do 
corrente. Acompanhava a relação dos pos
seiros do seu Districto, avista da qual lhe 
ordeno executar minhas ordens. Ficam 
aquelles que não tem roçados, nem planta
ção alguma, e senão ocupão em trabalho 
algum honesto, para que neste cazo os deve 
conciderar como vadios e ociozos." 

182- Data: 30/01 /1821 Página: 13 

"Officio ( ... )ao Sargento Mor José Felis de 
Azevedo Sá. VM me deve igualmente dar 
conta de todos os que são moradores nessa 
villa ( ... ) não somente dos indios, assim 
como dos mais companhias." 

183 - Data: 01/02/1821 Página: 15 

"'Officio ao Comandante Antonio José de 
Vascos. VM pode e deve obrigar a todo o 
lavrador desse Districto que tem mandioca 
dever a desmanchar e vendella em farinha 
ao povo dessa ( ... )." 

184 - Data: 03/02/1821 Página: 15V 

"Officio dirigido ao Comandante Antonio 
José dos Santos. Os roçados abertos se 
devem aproveitar senão há milho para plan
tar( ... ) só plantar tambem mandioca, feijão 
e batata e outros legumes ocazo esta em não 
per~er tempo e terreno. Sobre vadios, tanto 
homens como mulheres tenha VM, maior 
vigilancia, e cumpra como deve minhas 
ordens( ... )". 

185 - Data: 09/02/1821 Página: 34 
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"Officio dirigido ao Capitão Mor Leandro 
da Costa Valle. Vim ordenar ao Co
mandante [ilegível] da Costa dos Anjos que 
prenda e remetta para esta o índio Antonio 
do Carmo pellos crimes a Vmce participou 
em data de 1 do corrente." 

186 - Data: 20/02/ 1821 Página: 49V 

"Officio ( .. . )ao Capitão Mor Antonio J0sé 
Moreira Gomes. VM mandará prender e 
recolher a cadeia desta villa José Ferreira 
morador na Pindova e José dos Santos 
indios pellos motivos que me expões na sua 
carta datada de hoje." 

187 - Data: 20/02/1821 Página: 50V 

Circular dirigida as Camaras e aos 
D istrictos das Vilas de Arronches, Soure, 
Mecejana. "V mce deverão fazer um regular 
detalhe pellos indios dessa villa afim de que 
cada dia da proxima Quaresma que prin
cipia a 7 de março e a cada um 28 de abril 
venhão ( .. . )." 

188-Data: 06/03/1821 Página: 73-74 

''Officio d.irigido ao Directordo Monte.Mor 
o Velho Luis deMattos Gouveia. Vmceem 
observancia do Directorio não devia auzen
tar-se dessa povoação levando por tempo de 
dois mezes os indios para trabalhar na sua 
fasenda da Canafistula: não devia mandar 
vender agoardente nessa povoação( ... )" [O 
Diretório proibia a venda de bebidas. O 
diretor e seus familiares tiravam proveito da 
mão-de-obra indígena] . 

189 - Data: 19/03/1821 

"Officio ( ... ) ao Juiz de Fora de Soure 
Francisco Ferreira Salles." Ordena a prisão 
de José Francisco de tal pela morte do índio 
Venancio da Silva. 

190 - Data: 19/03/1821 Página: 103 
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"OfficiG ( ... ) a Florenciõ José d'e Freitas 
Correia'" [Arronches]. Ordeno a V mce que 
faça hum r0l de toclos_ os ,moradores dessa 
villa e termo tantos indios co:mo 
extranaturaes de ambos ó~ sexos e ... )..,, 
191 - Dàta: 21/0311821. P::ígin~: l 05V 

"'Officio aq Capitão Mor tle Mecejana An
tonio de Faria Maciel. Constando-me qu~ os 
Capitães dos indios a três d6mingos qu.e.não 
apresentã0 ao Director indiõ algtJ)Il para 
serem distribuídos, pela Olaria Real, e ~ara 
ttazeremmariscosáYendetnesta villacotno 
tenho· det~rminado ao Dfrector o que tód.o 
acontece.por relaxação dos Capitães. Orde
no a V:M que prenda na cadeia dessa villa a 
todo o Capitão Mor que não cumprir com os 
seus deveres{ ... )." 

192·- Bata: 30/.03/1821Página:132-132V 

"Officio a Gamara de Arro11ohes. [Faz 
comentarios sobre a q4alidade da terta d~ 
eapitania constatando a pobreza desta, em 
s'eguida, recomenda a plantação de mandi
oca, milho, fejjão e arroz ein terr~s 

aproveitaveis]. '~C.onsta-me que dentro .e a 
roda do Dístticto çiõ Maranguape há muitos 
( ... )terrenos que os indios seachão a posse, 
que novás plafitações não deixãô plantar, 
por que algum tem hu pé d~ ( ... ) larànjeira, 
bananeira, '-mamoeiro .ou qualquer outra ar- · 
vote .. ,Que há muitos extrartaturaes que po
dem e querem plantar e por o te,rreno ·em 
fertílldade, o que os indios nunca farãe>. ( ... ) 
Ordeno a V mce que veJão pesspalmente ós 
clüo.s terrenos, e que aquelles que os indios 
não· plantárem, ou não puderem plantar os 
hajão de dar áquelles extranaturaes que ôs 
plantarem e desfrutem sem que os seus 
donos percão o direito que tivere.m ao terre
no pois que esta providencia só he para que 
os melhores terrenos 'desta Capitania não 

figm~rn poF plantar em hum pais onde os 
invernos são esca~os." 

193 - Data: 04/04/18.21 Página: 143 

"'Officio ao Sargento-Mor J0sé Agostinho 
Pinheiro [Arronches]. Ordena a prisão de 

índios sob s,ua direção por de$respeito a. 
Manuel Francisco Ramalho de Alexandre, 
José de. 8óuza, como relatou o Comàiidante 
de Maranguape.'' 

194 - Data: 04/06/1821 Página: 254 

''Offici© ( ... ) aMano~!Mpr~iPa. de Baft'O&. 

Direto.r Interino d©s indios da vil1a [it.egí~ 
vel]. Quanto as providencias qt,Ie me. pede 
per s.e achar os indi@s ( ... ) faltos de religião 
e( ... ) lhe devo dizer que VM deve seguirem 
tudo e por tudo o DiTe-torio gozar da J1;1risdi· 
ção que-este lhe eoncede e por os casos que 
jvlgar lhes nãô hajurisdiçãoset nêssao Jt1iz 
A d' '. ( ) " wf;Jnano . .... 

Livro,: Ll2.6 Registro de Ofício~ dtJ Secre
tário da. Iunta Ptov.is.ótia do Governo do, 
Ceará,, difigi<los às dive..rsa,S liutDriiJ.ades 
da Província do Ceará, 1822 

195 - Data: 12/Q3/1822 Página: ltJ 

"AQ Sarg:. Mor Comandante da povoação 
de Maranguape, do recebimento dos seus 
Officjo.s de 11 e J 2, sobre a . .Qlürte do jndjo 
Angelo Manoel, e prisoens de certos."' [In
forma .o recebimento de- Ofiti0s sobre a 
morte do índio Angelo p~lo indio Romijo 
Lopes]. 

196 - Data: 10/04/18.22 Págjna: 26 

'' Aoiajudante da Fortaleza encarregado dos 
Qresos della, ·para a soltura do indio por 
ªntQnonrasia - Q fidalgo - preso 1deste. 
G-o;ve.rno. '' 

197 - Data: 3.0/04/1822 Página: 36V 
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''Ao Adm. Geral clo Correio tem-etendo-lhe 
huarepresentação-da CamaFada Vila Nova, 
sobre indios· corFei©s~ ' [Os índios correios] 
"anct.ão p_ehis eW-àdas.pedilldo esln(>lfispara 
sua sustentaç'ão." 

198 - Datai 08/05/1822 Págin.a: 43.:V 

"Ao Sarg~nto Mor Conrandahtedas Orde
nanças M0ntadas cla Villa Viçosa 
accusando o seo Óffioio de 15 de abril. 
Sendo presente a Junta deste Governo Q 

Officio ( .. . ) 15 de abril passado, .ordeno a 
V mce,. que sobre a djsfribuiç~o do. trabalho 
des.indios eumpra V me:e 0 que lhe be deter
minaào nos artig,os do seJ:J Directorio,. e 
quanto aos que coinet.em furto~ de gados, 
( ... ) os deve denunciar ao Juiz Qrdinari0 
( ... )". 

199 - Data: ~0/06/1822 Página: 67 
,.,A Camarâ do Aquitazremetendo-lhehun~s, 

documentos dos indios de Monte Mor"Ve..
lho, para informar.'' 

( 

2.00 - Data: 20/01/1822 Página: 25V -S() 

'-'Aõ Vigari© de Monte Mor Velho,_ para 
·certas 'amostra'S d~ sement~s, de hervas d~ 

. pinturas dos indios e·.mais sem.entes.( ... ) as 
amostl\las de hervas, as sementes, com que us 
indios pintão as esteiras de cotes encarna
das,. e. a.zul tambem da semente de uruc.u 
( )

,., 
• • • 1 • 

201 - Data: 22/0711822 Página: 86V 

"Ao DiFector de Soure para .mandar a salla 
do Governo Man0el Moreira e Anta. Fro. 
( ... ) móradôres no Caturu o:q ·eauhipe''. 

202 - Dàta: 09/08/182Q( Página: 97V 

''Ao Sargento Mor·deindios de ViUa Viço$a 
accus.ando a sua representação de 31 julho. 
( ... )para essa:freguesia há de hir hum p:adre., 
pata intetina:m.ente disêr miss:a e ad-
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mínistrar os sacramentos. ( ... ) faça VmGe 
todo exfor.ço de co.neervar esses ,povos em 
paz (. .. )". 

203 - Data: 17 /09./1822 Página: 114 

'iA0 Sargto. Mor Director Gl. sobre 
negocios de. indios de Arronches. O .Ca
pitão, ajudante.; e Alferes indios de 
Arronches forão asperamente reprehen., 
-didos e advertidos, diseqdo-se-lhes, que 
V.S'a. támbem haviaserestran-hado, por não. 
terdadopartedaquelleacontecimento." [Os 
soldados andavam nüs]. 

204 - Data: 23/09/1 ~22 Páginaó: 118V 

'"Ao Agente .de Policia do Aquitaz para 
mandar prender, e dar cem aç,oites nos ·es
cravos do Tenente 1 osé Monteiro (. .. ) [e n0s· 
ínôios J9s.é da Silva e Antonio tlà Silva não 
es.Clrurece o motivo da prisão]. 

Z05 - Data: 3.0/09/1822 Página: 125 

"Ao Coronel da Granja sobre os inclios de 
Mara~guape que consta terem hí-do para 
Vilia Viços'à dos indi6s fugidos. A Junta 
Provisoria do Governo manda partieipar a 
V.Sa. que tendo havido hum levap_te de 
indi0s· na Serra de Maranguape consta que 
muitos, fugirão, e vão em marcha para. a 
Villa Viçosa(.. .. )". 

206- Data~ 02110/1822 Página: 127V 

''Ao Ouvidor Interino participando que o~ 
indios, de Mr.rrangµape ter feito varios furtos 
de importancia. ( ... )e se concerv:ão prezos 
naqaeUa povo~ção ( ... y' [Houve uma gran
de iepres.são devido ao levante referido em 
'30/set]. 

207-Data: 05/1Q/1822Página: 129-129V 

"Ao Sargento Comandante do destacamen
to de. Maranguape em Tespo~ta ao delle de 4 
do c0rrente [sobre remessa de presos] e 
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quanto a destruição do sitio da índia Maria 
fica enteirada, a mesma junta ( ... )". 

208-Data: 07/10/1822Página: 133V-134 

"Ao Ouvidor pela lei para mandar embargar 
a sua ordem os prezos de Maranguape." 

209-Data: 11/10/1822 Página: 147 

"Ao Vigario de Arronches agradecendo o 
quanto se prestou aos índios e ordenanças 
na ocas~ão do tumulto de Maranguape:" 
[Fornecimento de alimentos]. 

Conjunto CEl.7: Correspondência do 
Governo da Província do Ceará 

Livro: L6B Registro Geral da Co"espon
dência -Período Imperial, 1824 

210- Data: 18/05/1824 Página: 44 

"Officio dirigido aos Directores das Villas 
de Arronches, Soure, Mecejana, Monte
Mor Novo, Villa Viçosa, povoação de 
Almofala, Monte-Mor Velho, São Pedro de 
Ibiapina, para cada hurn em sua direção, ter 
prompthos a qualquer aceno com sincoenta 
flechas e dois arcos. Nas conjunturas ac
tuaes não ha brasileiro tão infame qoe 
preferão o capti veiro à liberdaqé. Estou 
certo que os indios, meus valerosos 
patrícios não quererão ser escravos ( ... ) 
portanto ( ... ) faselos estar promphtos com 
sicoenta flechas e dois arcos ao primeiro 
( ... )da invasão dos inimigos da Europa ... ". 

211- Data: 18/05/1824 Página: 46 

"Officio dirigido a Junta de Comissão dos 
Melhoramentos da Villa de Monte-Mor 
Novo.( .. . ) tomar as maisenergicas~medidas 

para levantarem hum celeiro de farinha 
nessa villa, de ante-mão forticarmos nos das 
invasões inimigas da Europa( ... ) e salvar a 
Provincia." 

212 - Data: 21/05/1824 Página: 50 

"Officio dirigido a Capitão Mor da Villa de 
Arronches onde ordeno quanto antes remeta 
hua relação circunstanciada dos postos va
gos das suas ordenanças." 

213 - Data: 21/05/1824 Página: 52 

"Officio a Paulo Fontenele Director dos 
indios da Villa de Viçosa para castigar os 
ladrões que ou verem em sua direç·ão,, e fazer 
continuarnasuajurisdissão. ( ... }as vilJas de 
índios sempre tem cauzado danos in
contestaveis, vícios arraigados( ... ) portan
to continua V.S. na prisão dos índios de sua 
directoria ( ... ) a taes excessos quaes acuzão 
no mesmo officio remetendo-os com a com
petente parte ao Juiz Ordenaria para serem 
sumariados immediatamente, e depois con
duzidos a cadeia da Villa de SQbral, onde 
estarão seguros até sofrerem-os justos cas
tigos que as leis descaregão sobre os ditos 
crimes semelhantes. Torna-se da absoluta 
necessidade que V.S. promovão, quanto 
antes, a plantação de mandioca em toda 
extensão de sua ditectoria nos lugares 
proprios de cultura obrigando aos índios a 
certa quantia de covas, e castigando seve
ramente ( ... ) com as penas do Directorio. 
Não estar em mim desaldear os seus diri
gidos, pois iria contra a ley; e ao contrario 
V.S. fará congregar os despersos ( ... ) obri
gando-os a cultura da dita planta, não só 
para evitar a ociosidade, como de precaver 
aos furtos, e desvios sem conto. ( ... ) requei
ra V.S. a Camara dessa villa, para eleger e 
fazer examinar hum professor habel de pri
meiras letras~ com qualidades necessarias a 
instrução dos meninos índios, esta eleição 
deverá ser enviada a Secretaria do Governo 
donde o novo professor obterá provisão 
para ser pago pe.Jo Tesouro Nacional." 
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214 - Data: 21/05/1824 Página: 53 

"Officio a Camara desta cjdade pedindo 
informar quanto antes sobre as legislações 
da Camara da Villa de Arronches." 

215 - Data: 22/05/1824 Página: 53 

"Officio ao Comandante das Ordenanças 
Montadas da V ilia Viçosa para asentar pra
ça ao soldado Joaquim José Pacheco em hua 
das companhias de ordenanças montadas." 

216 - Data: 22/05/1824 Página: 54 

"Officio ao Capitão Mor Comandante An
tonio da Costa Campo da Villa Viçosa. Já 
ajustei as ordens necessarias ao Director 
dos indios dessa villa, requisitados no seu 
Officio de 2 do corrente." 

217 - Data: 22/05./1824 Página: 54 

"Officio a J oséFrancisco de Souza Capitão 
Mor da Ordenança da Villa Viçosa. Passão
se as ordens necessarias a satisfação devida 
de seu Officio de 25 de abril." 

218 - Data: 23/05/1824 Página: 55 

"Officio a Camara de Arronches. Não sofre 
dilação a devida execusão do Officio de 18 
do corrente. Cada proprietário deve abrir a 
estrada geral a sua custa, visto por ley. Os 
índios são os proprietários das terras desse 
termo, e assim devem abrilas com os 
foreiros sem que antevenha despeza da na
ção." 

219 - Data: 30/05/1824 Página: 59 

"Officio derigido ao Capitão Mor Antonio 
José de Vasconcelos para passar as ordens 
necessarias para serem presos remetidos a 
cadeia desta cidade os salteadores Antonio 
Gomes,. mameluco, e Aniceto de tal, pardo,'' 
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Livro: L9B Correspondência do Secretá
rio do Governo, 1826-1829 

220 -Data: 06/07/1826 Página: 26 

Acusa recebimento de ofício de 30 de junho 
com mapa da população da freguesia de 
Messejana. Solicita no entanto relação dos 
índios dos diretores. 

221- Data: 16/08/1826 Página: 34 

"Officio ao Comandante Geral de Aquiraz 
para empregaFtodas as forças para estender 
o recrutamento até a povoação de Monte 
Mor o Velho, para onde mandara pegar 
todos os indios solteiros e vadios, a fim de 
que faça remessa de todos que colher." 

222 - Data: 26/08/1826 Página: 39 

"Officio ao Vigario de Soure em que acusa 
o recebimento de mapa da população e 
solicita uma lista nominal dos índios exis
tentes." 

223 - Data: 10!10/1826 Página: 49 

"Officio ao Comandante da Policia para por 
em liberdade.os indios correios que .se ac_hão 
presos." 

224 - Data: 17/11/1826 Página: 56 

"Officio dirigido a Camara da Villa de 
Aquiraz remetendo lhe copia do aviso de 18 
agosto da Secretaria do Estado negocios do 
Imperio sobre extinção da villa de indios de 
Monte-Mor-o-Velho, transferindo os 
índios para Soure." 

225 - Data: 14/08/1827 Página: 92 

''Officio ao Director dos indios de Soure 
para fazer a requisição do Comandante 
Parcial dos indiós desse Districto. Solicita 
qt,Je o Director atenda as solicitações do 
Comandante.'' 

226 - Data: 18!12/1827 Página: 111 
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"Offiaio ao Director de Arronches ordenan
do ql,le faça. cqnduzir a Capital ó indio Pedro 
de Oliveira, por ter desaparecido depois pe 
recêber o p~gamento para conduzir a mala 
do correiq." 

Livro: L12B Registro G~ral da Corte_s-
pondêneia 1827-1828 
' ' 
227 - Data: 23/02/1828 Página: 57 

Ofícjó dirigido a0 Ouvidor Interih'o desta 
Cnmarca e pr-ovedor clos índios sobre a 
substjtuí_ção do diretor dos fridios. ~tje Squre. 

228 - Data: 28/02../1828 Págin_a: 59V 

Demissão do ditetqt õe índios de Soure~ 

229 - Data: J0/0411828 Página: 75V 

Ofício dirigido ao C0mandante Geral de 
Viçosa. Ordena a punição aqs cabeças da 
rebelião indígena em Vila-Viçosa. 

230 - Data: 24/07/1 gz8 Página: .Q9~V 

Ofício-ao diretor de índios de Messejana. 
Ordena que, o mesmo· reúna·os índios do seu 
ditefório·que estã() dispersos devido ·à seca. 

Livro: L18B R'egistro Geral da Corres
pondência, 1829 

231-Data: 19/06/1829 Página: 55V 

Ofícjo à Cârn.ata ó~ Monte-Môr-o-Novo 
para fazer demorar a rem0ção por asora, 
enquanto eles disporem as plàntações. 

232 - Data: 19/.06/1829 Página: 55V 

Ofício ao 'diretor dos índios de Monte-Mor
o-NovQ comunicando que ein função d~s 
razoes arroladas por ele resolveu sQstar a 
remoção temporária dos índios. 

233· - Data: 30/06/1829 Página: 61 V 

Ofício ao diretor de Messejana para dar 
ordem que o índio João S'eja entregue ao 

padre José Martiniano de Alencar, alugado 
por tempo indeterminado. 

234 - Data: 05/08/1829 Página: lO'J 

Portaria ao diretor de Messejana para rec©:
lher a sua direção tod9s os índios que tive,.. 
rem desertado. 

?3.5 ..;. Data: 20/08/1829 Página: 111 Y 

PQrtaria ao díretor de Soure patê:l dar a 
Antonio José de Vasconcelos. dez mulheres 
índias da sqa direção, pára se empr~garetn 
no serviço de apanhar algodão. 

236 - Data: 12/09/1829 Página: 122 

Portaria ao diretor de Arronches para fazer 
reeQlher a mencionada dir.eçã0 todos 0s 
fi:tdiós que dela tiverem desertado. 

237 -Data: l 7/09/r8·29 Págjnà: 132 

Ofíci0 ao Juiz de Paz de Messejana afir
mando que as lei~ do Diretório ·estão em 
vigor. 

238- Da~a: 17/0911829 Págjna: 133V 

Ofícjo dirigido ao diretor de ( ... ). Ordena 
que o diretorpermaneça. nas suas funções e 
que .o Juiz de Paz fiql)e restrito as suas. 

239 - Data: 1 $109/1829 Págj_na: 136V 

Ofício ao diretord:os índiô~sde Soure.·orde
na que os Jndios que foram alugades. a 
Arttonio José de Vasconcelos para apanhar 
alg,0d&.o, fdssem devolvidos, "excetp se ele 
nã-0 quizer." Case os índio:s resistam, cas
tiga-los de acordo com a's leis do Diretório. 

240 - Data: 29/09/1829 Página: 137 

Ofício a0 diretor de Soure para mandar· 1 O 
ínq.íos do s~u diretório pata setviço do Ct{
pitãe-M0r -Antonio José de Vasconcelos. 
Refere-se a portaria de 2Ólag_psto e.m que 
foram enviados apenas 6 .índios. Solicita 
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mandar 10 mesmo que tenha de usar casti
gos. 

Livro: L22B Registro Geral da Corres
pondência, 1832-1833 

241 - Data: 08/05/1833 Página: 236 

Participaçãp à Câmara de Fortaleza da 
extinção das Vilas de Messejana, 
Arronches e Soure. 

242-Data: 15/05/1833 Página: 251V 

Qfício ao Juiz de Paz de Arronches para 
castigar um índio-correio por não ter cum
prido com sua tarefa. 

Livro: L28B Registro-Geral da. Corres-
pondência, 1833-1835 · 

243 - Data: 11/01/1834 Página: 24V 

São restauradas as Vilas de Messejana, 
Arronches e Soure. 

Livro: L53B Presidência da Província do 
Ceará - Registro de Nomeações, de Pro
visão; Cartas de Compromisso da Irman
dade de S. José, etc., 1846-1849 

244- Data: 23/04/1846 Página: 30-31 

"Nomeação de Director de indios da povo
ação de Mecejana dada a João Silva Mattos 
( ... ) autorizado pelo decreto Nº 4 26 de 24 do 
ano próximopassado ... ". 

245 - Data: 20/05/1846 Página: 33 

"( .. . ) diplomação de Director de indios de 
Arronches passado a Manuel P. Oliveira." 

246 - Data: 13/09/1846 Página: 38 

"( ... ) diplomação paraDirectores dos indios 
da Villa Viçosa, a João Damaceno ( ... )a 30 
deste mez. Idem a Joaquim Ignacio pessoa 
para Director dos indios da povoação de 
S.Pedro de Ibiapina." 

247 - Data: 25/09/1846 Página: 39 
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"( ... ) titulo de Director dos indios da Villa 
de Baturité passado a Gonçalo Ferreira 
Jardim." 

248 - Data: 05/10/1846 Página: 39 
' 

"( ... ) titu10 de Director dos indios da povo
ação da Almofala a Manoel Marinho." 

249- Data: 05/07/1847 Página: 75 

"Portaria nomeando Joaquim da Fonseca 
Soares e Silva Director Interino Geral dos 
indios durante legitimo impedimento do 
efetivo. ( ... ) autorizar pelo Artigo 10 do 
Decreto 426 de julho de 1845." 

250 -Data: 23/09/1847 Página: 85-86 

"Portaria nomeando a Raimundo Francisco 
da Costa para bem desempenhar as funções 
de tesoureiro da aldeia dos indios de 
Arronches, há por bem, autorizado por De
creto Nº 426 de 24 de julho de 1845." 

Conjunto CEl.8: Datas de Sesmarias do 
Ceará 

Livro: T.1 Anais do APEC. Ano 1, 1933., 
1708.-1709 

251 - s/d Página: 11 

Aldeia de Caucaia. 

252 - s/d Página: 12 

Aldeia Nova [vol. 11 - pag.35]. 

253 - s/d Página: 12 

Aldeia de Pamamirim [ vol. 14 - pag.21 O]. 

254 - s/d Página: 12 

Aldeia de Paupina. ''Registro da data e 
sesma.ria do Principal da Aldeia de Paupina 
e mais indios della, de uma sorte de tres 
leguas de comprido e meia de largo, fazendo 
pião no sitio Pacatuba" [12/01/1722]. 

255 - s/d Página: 60 
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A]deia de Caucaia. [D0aç&o junto ·a. Aldei<i 
de Cauoaia. Nº 7~ - vol.II -pag.11.8]. 

256 - s/d Página: 107 

J agaari bara. "Data e sesmaria de José 
LQpe~ de Sousa Galvão, de 11ma 1egua de. 
terra., que foi pedida pelo tapuia 
Jaguaribara, concedida. pel0 Capit<ã0-Mor 
Mánoel F .... '·'. [novembro de 1717 Nº 369 
- vol. ó - pag.16]. 

25'1. - s/d Página: 126 

Lagoa da Aldeia V·elha "Datà e sesmaria do· 
Czpitão l>edr0 de Mendonça, de duasleguas 
qe tetr'1;, começando dá Lagqa da Aldeia 
Velha, chamada CapeJ0aba, bu$cando o 
corre.go que ve.m de Ataraú, fazend@ barra 
no corrego da Parangapa." [Nº 234 vo1. 4-
p~g.93]. 

258 - s/d Página: 13.1 

Lagoa dos Cariris [12/01/J 70J]. ''Data e 
sesmaria dQ Capitão Manuel Carneiro da 
Cµnha. e o Capitão Manoel Rodrigues 
Ariosa, nas cabeceiras ·d0 Rio Salgado, 
onde habita uma nação de indios por nqme 
Caríris.h [Nº 79 - vol. 2 - pag.13]. 

259 - sld Página: 159 

Aldeia de P~mamirim (27/07/1744]. "Re
gJstfo da elat~ e sesmaria do Mestre do 
Campo dos Auxiliare$ Jorge da Co.~ta 
Gadelha, na Aldeia do P.arnamiFim." [Nº 
206-vol. 14 - pag.210]. 

260-Data:30/ll/1721Página:204 

Sitio Ubajara [30/11/1721]. "Registn~ da 
data e sesmaria do índio tabajara Sebastião 
Saraiva Conte, de uma SOJte.. de terra de duas 
leguas de comprido e uma de largo,, no sitio 
Ub~jara, concedido pelo CapitãQ-}y1or 
Manoel Frances." [Nª I - vol. 11 -pag.5]. 

261 - Data; 2.3/05/'1738 Página: 304 

Ubanaç.ú [28105/1738]. ""E,e,gistró da data e 
sesmaria de D~m Jusé de Vasc©n€'ellos; 
Governador dos indios na Serra de 
Ibiapaba, de uma sorte de: terra de duas. 
leguas no Ubaoaçú.''' [n.102 - vol. 14 -
pãg.4]. 

Livro: V .2 Sestnatia$ Ce(lrenses Depar
tamento de Imprensa Ofiçia'l-Fortaleza 
- Ceará 19..71 . ., 1682-1824 

·262 - Data: 30/11/1721 Págir:ra~ 1 

Coreaú, Timonha,, Camurupim [Rios. 2x1 
légua. Sebastião Sarãiva,, fnd"io T~bajata, 
Brincjpal da sua aldeia]. 

263 - Data: 12/01/1724 Página: 11 

Rio Cocó~ Serrada Pác.atµba [3.x l/21égua. 
Índios de Paupina]. 

264 - Data: 20/0411722 Página: 20 

Ceru:á e Ilhargas e Cauipe [Rios. Matias 
Monteiro, Doruingos Dias.; Francisco de 
Sowsà,, M~tías Tav~res., Alv~ro ~a CDsta, 
índios da Aldeia Nova, no Riacho Poção ao 
pé do serrote do mesmo nome que comfronta 
com a Serra Sapupara; testadas de Gonçalo 
Pintb]. 

265 - Dat>a: 20/0411722 Página: 21 

Ceará ·e Ilhargas [Rios]. "O Principal da 
Aldeia Novàe m~i:S indios da mes~ma aldeia 
local: ter.rasno pé da Serra do Pitavari e suas 
fraldas até topar com a datà dós i'ndios de 
Paupina na S-erra de Papatljba e tla dita 
Pitavari até a Serra de Sapupara." 

Livro: V .3 Sesm"a.rias Cearenses DJJpllF
tamento de Tmprensa Oficial - Fortaleza 
- Ceará 1971., 1'682-1824 

266 - Data: 04/09/1706 Págin:a: 149 



REPERTÓRIO DE D OCUMENTOS CEARENSES 

Coreaú ou Camocim e Timonha [Rios. 1-1/ 
2xl légua. D . Jacob de Sousa Principal da 
Serra da Ibiapaba, da nação Tabajara]. 

267 - Data: 04/09/1706 Página: 151 

Coreaú ou Camocim e Timonha [Rios. 2x 1 
légua. D. Simão de Vasconcelos, Mestre de 
Campo dos ínclios da lbiapaba, nação 
Tabajara é um dos Principais]. 

Livro: V .4 Sesmarias Cearenses Depar
tamento de Imprensa Oficial- Fortaleza 
- Ceará 1971., 1682-1824 

268-Data: 12/07/1707 Página: 234 

Rio Cocó e Serra da Pacatuba. "Pedro de 
Mendonça o suplicante é soldado e lingua 
geral, é filho de Domingos de Mendonça. 
Local: começando da Lagoa da Aldeia Ve
lha, chamada Taperoabà, fazendo pião nes
ta lagoa, buscando o corrego que vem do 
Caraçu fazer barra no ( .. . )". 

Livro: V.5 Sesmarias Cearenses Depar
tamento de Imprensa Oficial- Fortaleza 
- Ceará 1971., 1682-J 824 

269 - Data: 27 /11/1708 Página: 339 

Rio Cocó e SerradaPacatuba. [3x2 léguas. 
Tomé da Silva Campeliu, índio da nação 
Cabedelo, neto do Chefe Algodão]. 

270 - Data: 11/12/1708 Página: 344 

Serra da Ibiapaba. [1,,5x 1,5 légua. Padre 
Acenso Gago, Superior das missões dalbia
paba. Veja localização sobre terras de índi
os]. 

Livro: V.6 Sesmarias Cearenses Depar
tamento de Imprensa Oficial - Fortaleza 
- Ceará 1971., 1682-1824 

271- Data: 01/02/1-718 Página: 377 

Serra da Ibiapaba. [2,5x0,5 légua. Gaspar 
Capuranha, indio Tabajara]. 
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272 - Data: 14/12/1718 Página: 423 

Coreaú ou Camocim e Timonha. [Rios .. 2x 1 
legua. D. José de Vasconcelos, Mestre de 
Campo e Principal da nação Tabajarã]. 

273 - Data: 26/08/1720 Página: 477 

Serra da Ibiapaba. [D. José de Vasconcelos 
e seu filho D. Baltazar de Vasconcelos, 
índios Tabajara e Principais de sua gente]. 

Conjunto CEl.,9: Ministério da Agricul
tura 

Livro: L 1 Co"espondências dos Ministé
rios do Império ao Presidente da Provín
cia, 1854-1859 

274 - Data: 18/1 2/1854 

"Com a possivelbrevidade informe V.Exa. 
sobre o numero de indios aldeados, e exis
tentes nessa Província, quantos ha em cada 
aldêa, e quaes e de que extensão e valor são 
as propriedades pertencentes as aldeas ain
da habitadas, ou despovoadas." 

275- Data: 03/09/1855 

"Tornando-se urgente obter as informações 
exigidas por aviso de 18 de dezembro do 
anno passado, a cerca das aldeas, terras e 
numero de indios aldeados existente nessa 
Provincia, convém ( ... ) que remeta com a 
possi vel brevidade ... ,,. 

276 -Data: 12/11/1855 

"Tendo sido remettido a este Ministerio o 
Officio Nº 28 de 17 de outubro do anno 
passado por V.Exa. dirigido ao Ministerio 
da Fazenda, acompanhando a copia do re
querimento de Theodora Maria da Concei
ção, vi uva de um indio na Aldea de Paupina, 
( .. . ) as quaes representão contra a 
Thesouraria da, Fazenda dessa Província 
( ... ) que tendo esta por Edital de 14 de junho 
do dito anno passado incorporado aos pro-
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prios nacionaes as terras, que os implicantes 
disem ter direito a continuar a habitar e 
plantar, mesmo depois de extinctas as 
aldêas de indios ... ". 

277 - Data: 22/03/1856 

"Sendo conveniente demarcar o quanto an
tes as terras das aldeias de indios dessa 
Província, quer existão ainda os aldeamen
tos, quer se achem extinctos. Determina 
S.M. o Imperador que pelo Official de 
Engenheiros ao serviço da Província faça 
V .Exa. aviventar os rumos, fixar os marcos 
necessarios, e levantar a planta da medição 

d - ,, e emarcaçao... . 

278 - Data: 26/08/1856 

"Cumpre que V .Exa. com referencia a essa 
Provincia, remetta até fins de fevereiro do 
anno próximo futuro a repartição geral das 
terras publicas todas as possíveis informa
ções a Fespeito: ( ... ) 4: dos índios selvagens 
e aldeados, e do que nos aldeamentos destes 
ultimos tem ocorrido." 

279 - Data: 06/1111856 

"Ao Director Geral dos indios da Província 
do Ceará". "Precisando esta repartição ter 
conhecimento exato do pessoal dos diffe
rentes aldeamentos indígenas existentes 
nessa Província, com declaração dos venci
mentos de cada individuo recebe( ... ) bem 
como sobre as despezas ( ... ) rogo a V .Exa. 
que com a maior brevidade poS"sivel envie 
um mappa minuncioso e claro coin todos os 
exclarecimentos.,, 

280 - Data: 04/08/1857 

"Incluso remetto a V.Exa. para tomalo na 
devida consideração, um requerimento, em 
que o Capitão dos índios da Vílla de Mece
jana se queixa de procedimento arbitrado 
para com estes.'' 

281- Data: 19/08/1857 

"Em additamento ao aviso Nº 6 de 4 do 
corrente ( ... ) dos índios das Villas de 
Mecejana ( ... ) de novo recommendo a 
V .Exa. toda a urgencia nas medidas, que 
tiver de adaptar pará garantir os direitos 
d'aquella gente, que pela sua condição ne
cessita de especial proteção da parte das 
authoridades." 

282- Data: 19/09/1857 

"Convemque V.Exa. remettacomurgencia 
a este Ministerio uma relação de todas as 
aldêas de índios existentes nessa Província 

" 

283 - Data: 23/01/1858 

"Com .av.iso Nº 6 d~ 4 de agosto do anno 
passado remette a V .Exa. um requerimento 
em que o Capitão da Villa deMecejana ( ... ) 
e por aviso Nº 7 de 19 do mesmo mez e anno 
... agora mais uma vêz requerem os mesmos 
indios, queixando-se de não ter tido ainda 
solução alguma a sua pretensão, e assim 
torno a recommendar a V .Exa. que preste 
particular attenção a este negocio, e do 
resultado dê conta ao Governo Imperial." 

284 - Data: 13/02/ 1858 

"OfficioNº9de 13 de fevereiro de 1858. Os 
indios, nas differentes aldêas do Ceará, em 
especialidade nas. de Arronches, Mecejana 
e Soure, não podendo restringir-se ao pouco 
espaço da legua em quadro que lhes foi 
concedida em cada uma dellas, pedirão 
differentes terrenos para suas plantações e 
criações. Estes terrenos Lhes forão doados 
por datas e sesmarias com designação espe
cial desses índios. ( ... ) Parangaba, se conce
deu pelo Governador da Província., em 25 de 
fevereiro de 1707 ( ... )em Caucaia, se con
cedeu tambem pelo Governador, em 31 de 
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março de 1723 ( ... ) em Meeejana 'ou 
Paupina, consta tambem se haverem conce
dido terras ao Principal Thomé da Silva, 
para si e seus filhos, ascendentes e descen
dentes, com o( ... ) de não poderem vender, 
nem passar a outrem; tudo da mesma forma 
e maneira porque forão concedidas as de 
Arronches e Soure. Os índios pois, na posse 
dessas terras, sob administração de seus 
directores co,ntinuarão a ter mantidos sua 
posse, sempre impertubavel por mais de um 
seculo, até 1833, em que, extinctas as di
rectorias, se entendeo que pela Constituição · 
do Imperio havia caducado o antigo 
Directorio. passando os indjos a serem der
ramados sem distinção, na massa do povo 
( ... ).Nestas circunstancias baixou o Decre
to de 3 de junho de 1833, pelo qual os Juizes 
d' Orfãos forão encarregados da 
administração desses bens, nos respectivos 
Municipjos. Estes juizes, falando desta 
Província, sem attenderem aos interesses 
dos índios, forão arrendando e aforando os 
terrenos da propriedade delles, como luga
res devolutos, que rtão tivessem tido btigi
nariamente um destino especial - a planta
ção e criação - dos índios, para si, seus 
descendentes e ascendentes sem que 
podessem passar a outrem.( ... ) a passarem 
estes, e ainda em todo o caso, é obvia a 
necessidade de se restabelecer o Directorio, 
ou de se nomearem aos índios autoridades 
especiaes, que administrem suas posses, 
que fiscalizem seus contractos, ou de qual
quer outra medida, que previna a fraude 
contra os índios, e que estabeleça umare
gra, que preserva e estreme o que se deva . 
considerar, como pertencente aos mesmos 
índios, descendentes d'aqueles ( ... )" [Obs: 
assinado por Nunes]. 
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285 -Data: 15/02/1858 

"Sua Magestade o Imperador houve por 
bem declarar que só os possuidores de terras 
nas sesmarias dos índios, por titulo do foro, 
as devem registrar, cumprindo que a 
sesmaria toda seja levada ao registro pelo 
Curador, ou Director dos mesmos índios na 
forma do Art. 94 do Regulamento de 30 de 
janeiro de 1854." 

286 - Data: 10/09/18.58 

"Convem que V.Exa. até fins de janeiro 
proximo futuro informe o qae nessa 
Provincia tiver ocorrido a respeito da 
cathequese dos indigenas, dando noticias 
circunstanciadas de càda aldeia dos mes-

" mos ... . 

287 - Data: 25/10/1858 

"Em Officio Nº 9 de l 3 de feverejro ultimo 
informa V .Exa. sobre as queixas que a S .M. 
o Imperador dirigirão os índios de 
Mecejana. Vê-se da informação de V.Exa., 
que tendo sido extinctas em 1833 as 
directorias de índios, começarão as autori
dades a quem inc.umbia a proteção destes a 
malbaratear as terras, que aos de Mecejana 
havião sido concedidas no século passado 
( ... )a bem não só do Thesouro, pois as terras 
de aldeas extinctas ( .. ~ ) de novo a condição 
de devolutas, mas tambem dos índios e dos 
cidadãos alli estabelecidos." 

288 - Data: 03/09/1859 

"Convemque V.Exa. com urgencia informe 
sobre a execução que tem dado ao aviso de 
22 de março de 1856, que mandou medir as 
terras das aldêas de índios dessa Provincia, 
declarando se tem havido queixas da parte 
dos índios contra invasão que se hajão feito 
nas suas terras." 
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289 - Data: 05/09/1859 

"Convem que V.Exa. até fins de janeiro 
proximo futuro informe com o que se lhe 
oferecer acerca do estado da cathechese no 
geral nessa Provincia, tribus errantes, sua 
indole e disposição, localidadeS:, em que 
convem fundar novos aldeamentos e situa
ção das já existentes( ... ): l°Directore mais 
em2regados, 2º Estatistica da população e 
tribus a que pertencem ( ... ), 5~ Instruç.ão 
dada aos indigenas e tudo o mais que con
vem saber-se." 

Livro: L2 Correspondências dos Ministé
rios ·t!o Império ao Presidente da Provín
cia,, 1860-1862 

290 -Data: 11/06/1860 

"Em resposta ao Officio de V.Exa. datado 
de 15 de maio ultin10, em que pede providen
cias acerca dos índios que habitão as matas 
que servem de limites entre essa Província 
e a da Parahyba, fica V .Exa. authorizado a 
estabelecer a nova aldeia, devend9 indicar a 
localidade que escolher para a sede da mes
ma, e a extensão das terras, que na forma do 
Art. 72 do Regulamento de 30 de janeiro de 
1854 convem reservar-se." 

291 - Data: 06/08/1860 

"Segue para esta Província o Bacharel An
tonio Gonçalves da Justa Araujo, afim de 
proceder á discriminação das terras 
devolutas de dominio particular, na 
sesmaria dos índios de Mecejana ( ... )". 

292 - Data: 06/0S/1860 

"Nesta data se solicita do Ministerio da 
Fazenda( ... ) a quantia de 2.400 para ocor
rer as despezas com a discriminação das 
terras devolutas dos particulares, na 
sesmaria dos indios de Mecejana ( .. . )". 

293 - Data: 01/03/1861 

"Em solução ao Officio de V.Exa. de 9 de 
fevereiro ultimo, relativamente a in
sufficiencia do credito estabelecido para os 
serviços de descriminaçã0 das terras 
devolutas nas sesmarias dos índios de 
Mecejana, declaro a V.Exa. que nesta data 
solicito do Ministerio da Fazenda a expedi
çij.o das necessarias ordens( ... )". 

294 - Data: 11/03/1861 

"( ... ) remetto a V.Exa. Regulamento da 
mesma Secretaria d'Estado, approvado por 
Decreto Nº 27 48 de 16 de fevereiro de 1861. 
Regulamento da Sec. de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. No Titulo ii, Artigo 11 da 
Directoria das Terras Publicas e Coloniza
ção, no seu Paragrafo 3º encontramos a se
gqinte descriçã"o: "a cathechese e civi1i
zaçãodos indiose.as missões e aldeamentos 
dos indígenas." 

295 - Data: 15/04/1861 

~'( ... )outro sim eonvem que V.Exa. reco
mende ao mesmo padre José Ferreira de 
Lima Sucupira que se abstenha de excitar os 
indios das extinctas Villas de Mecejana, 
Arronches e Soure a comtnetter actos 
reprehensiveis, quaes os ultimamente prati
cados, sendo de esperar de seu caracter 
religioso, que seja d' ora em diante o primei
ro a dar bons exemplos de ordem e caridade 
evangelica.,, 

296 - Data: 20/06/1861 

"O engenheiro Ahtonio Gonçalves J. Arau
jo, por ocasião de. dar conta a 3~Directoria 
deste Ministerio dos trabalhos por elle exe
cutados na medição e demaroação das terras 
devolutas na sesmaria dos índios de 
Mecejana ( ... )". 
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297 - Data: 22/06/1861 

"Convindo que s,ejão aproveitadas na cultu
ra as terras e·omprehendidas na legua em 
quadro em que se acha situado o edifício, 
que servia de casa na Camara Municipal da 
extincta Villa d' Arronches, cujas terras 
passarão para o domínio da nação em virtu
de das ordens do Thesouro Nacional de 13 
e 18 de dezembro Nº 270 e 273 de 1852; e 
competendo hoje a este Ministerio dispôt 
das ditas tertas por bem do disposto na Lei 
Nº 1114 de 27 de setembro do a·nno passado, 
no Art. 11# 8º, tem o Governo Imperial 
resolvido determinar que sejão ellas vendi
das a particular, que se proponhão a 

. 1 ,, aproveita as... . 

298 - Data: 28/08/1861 

"Sendo urgente rnethodisar o serviço da 
cathechese e civilização dos índios, por tal 
maneira que as forças e o dinheiro que 
forem applicados a semelhante empenho 
teem todo o proveito desejado, convem que 
V.Exa. quanto ,ant~s, proceda a averigua
ções acerca dos segujntes quesitos: [Com
posto de 23 quesitos entre eles os seguintes: 
" 3º Quaes as inclinações e os costumes 
característicos de cada uma destas trious; 4· 
De que desenvolvimento intellectual e mo
ral são os indios susceptiveis; 5· Que meios 
são necessarios para conseguilo. ( ... )o in
tuito do Governolmperial éadquirir arnaior 
somma possi vel de luzes sobre a cathecbese 
e civilização dos indios para conseguilo ha 
mister que sejão postas em contribuição 
todas as pessoas aptas em auxilialo com 
deligencia e acerto em suas beneficas 
intensões." 

299- Data: 03/09/1861 

"( ... ) o Ministerio da Fazenda é competente 
para dispôr das terras da extincta Villa de 
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Arronches ( ... ) tendo a declarar-lhe que a 
vista da Lei Nº 1114 de 27 de setembro do 
anno passado Artigo 11 #8º, que autoris0u o 
Governo a aforar ou vender de conformida
de com a Lei de 18 de setembro de 1850 as 
terras das antigas missões e aldeas 
abandonadas ( ... )". 

300 - Data: 29/01/1862 

''Em resposta ao Officio de V .Exa. de 13 de 
dezembro do anno passado, ao qual acom
panhou uma representação de moradores da 
povoação de Arronches, que pedem da 
legua de terra pertencente outrora a antiga 
aldeia d' aquelle nome ( ... ) para patrimonio 
da capela ( ... )". 

301- Data: 12/04/1862 

"Convindo verificar quaes são no 
Município de Maranguape ( ... ) os terrenos 
que pertencerão a aldeamentos extinctos de 
indios, e aviventar os respectivos rumos, 
recomendo ( ... ) que logo que o engenheiro 
( ... ) tenha terminado a comissão, de que está 
encarregado na sesmaria de Mecejana, faça 
por elle medir e demarcar aquelles terrenos 
( ... )" . 

302 - Data: 12/06/ 1862 

"Acusando recebido o Officio de V .Exa. 
com o qual transmithio a este Ministerio as 
informações indicadas no Circular de 28 de 
agosto do ânno proximo passado, em que 
forão offerecidos 23 quesitos concernentes 
a cathechese e civilização dos indigenas, 
tenho a declarar que os esclarecimentos 
enviados por V.Exa., se bem que satisfato
rios em alguns pontos, ainda não estão com
pletos ( ... ) recomendo-lhe que mande 
proseguir activamente ern novo estudo das 
questões postas( .. . )". 



70 DocuMBNTos PARA A H1sTóR1A INDÍGENA NO NORDESTE 

303 - Data: 01/10/1862 

"Convem que V .Exa. com a possiveJ brevi
dade, remetta a esta Secretaria de Estado 
jnformações circunstanciadas acerca da 
discriminação de terrenos devolutos de pro
priedade particular na primeira sesmaria 
dos índios de Mecejana ( ... )". 

304 - Data: 02/ 10/1862 

"Transmito a V.Exa. para informar o 
requerimento em que o padre José Ferreira 
Lima Sucupira expõe que os indios de 
Mecejana, n' essa Provincia, continuam a 
ser vitimas de perseguições e vexames de 
toda a sorte, a despeito das ordens 
expedidas pela repartiç-ão geral das terras 
publicas em 1857 e 1858." 

305 - Data: 15/12/1862 

"Em resposta ao Officio ( ... )de 28 de outu
bro pro~imo passado tenho a declarar-lhe 
que à vista de sua informação e da do Juiz 
Comissario, encarregado das medições de 
terras n' essa Província, não tendo o padre 
José Ferreira Lima Sucupira apresentado 
prova nem documento algum demonstrando 
serem verdadeiras as perseguições e vexa
mes, que allegou soffrerem os indios de 
Mecejana ( ... )". 

Livro: L3 Correspondêncúis dos Ministé
rios do Império ao Presidente da Provín
cia, 1863-1864 

306 - Data: 04/0711863 

"( ... ) outrosim havendo o posseiro do terre
no denominado de Pitaguary, situado no 
perímetro da sesmaria de Mecejana, não só 
usurpado terras pertencentes ao Domínio 
Nacional, como também empregado amea
ças e perseguições contra os índios( ... )". 

307 - Data: 16/11/1863 

"Em resposta ao seu Officio de 23 de setem
bro ultimo, tenho a declarar( ... ) que a vista 
dos requerimentos dos posseiros a que se 
refere o citado Officio, e que lhe são devol
vidos, bem como dos de outros, que pedem 
a legitimação de suas posses no Districto de. 
Soure( ... )". 

308 - Data: 16/02/1864 

"Em resposta ao Officio de V.Exa. datado 
de 31 de dezembro do anoo proximo passa
do, em que pede autorização para nomear 
pessoa para o lugar de Director do aldea
mento extincto em Cachorra Morta, do ter
mo de Milagres ( ... ) declaro-lhe que pelo 
Art.2º do Decreto Nº 426 de 24 de julho de 
1845 se acha determinado que a nomeação 
dos Directores de aldeamentos pertence ao 
Presidente da Provincia sob proposta do 
respectivo Director Geral." 

309 - Data: 11/03/ 18'64 

"Devendo o engenheiro Antonio Gonçalves 
da Justa Araujo ter já concluído com os 
desenhos das duas sesmarias de 
Marangu~pe e da legua quadrada de terra da 
extincta Villa de Arronches, é convindo dar 
por finda a comissão( ... )''. 

310 - Data: 05/11/1864 

"Convem ( ... ) remetta a esta Secretaria de 
Estado a relação no serviço da cathechese 
( ... )''. 

·Livro: L4 Correspondêncúis dos Ministé
rios do Império ao Presidente da Provín
cia, 1865-1867 

311 -Data: 22/07/1865 

"Remetto a V.Exa. para informar o reque
rimento, em que Manuel Felippe de Lima e 
sua mulher, ( ... )que pertencem ao Aldea
mento de Baturité, n'esta Província, se 
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queixam de haverem sido @sbulhad,0 dos 
terrenos que eonstituiam o património do 
mesmo ~cteatnento; e tecçrnehdo-lhe. qile 
entretantoede.sdelogodêproviGlenciaspara 
que esses indi0s rrão sej.ârn perturbados na 
posse das terra'S que ocupam.'' 

312 - Data: 08/03/ 1866 

"De posse do Offi0io de 15 de feverei,ró 
ultimo, ~o q,ualacompanbou o requerimento 
em que diversos individuos em seo nome? e 
etn de outros descendentes dê índios, que 
pertencem.ao Aldeamento.deBaturité ( ... YC). 

313 - .Data: 19/ô6tr867 

"Sendo. objeto de est"ldos o conhecimento 
da origem da:s ragas humanas e es
peciãlmente da procedencia dos irfdigenas 
brasileiros e convinde estabeleeer a compa
raç:ão entre as utéosilios aos V·(fscortgada.s 
ou ( ... ) e os :vasos usados pelos ·nossos 
aborigpnes., no intuilo de vetifiéat se· as 
analogias ethnogx:appicas tortoborão as 
affinidades idiomographicas ( ... ) trata de 
obter e enviar ·ao Ministério á meo cargo os 
vasos indigenas, que s.~ja.possivel encontrar 
ahi, cujas-formas e nature-zanão participem 
de-tnodp algüm tio contact0 da civilização 
( )·:,, ' . . . . 
314 - Data: 2E/08/L8_67 

"Fico de posse. do Officio de 17 do mez 
ultim0, ao qual acompanhou um. mappa das 
tetras medidas âurante 0 tritnestre·deabrila 
junho do corrente ann() no Munieipio de 
Mecejana( ... )''. 

Li\1'.rOt LS Correspondências dos Ministé· 
rios do I:mpério1ao Presidente da·Pro·vín
cia, 18.68-1870 

31.S - Data: 30/11/1868 

"Remettér â esta Secretária de Estádo. até 
meado do mez de· fevereiro,, todos.os escla-
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reciment0s que poder obte,,r à cerca dos 
assumptos déclatados na inclusão da rela-.. 
ção ( ... ) comercíó ( ... ) jndustrial ( ... ) ca-
techese: numero dos aldeamentos, data .de 
suas fundações, numero de almas( ... ) irrcli
naçã'es, costumes e·caractreres de cada tribu, 
( ... )·se os indíos podem dispensar a tutella 
dos âitectqtes pata se lhe.s distribuir lote-s de 
terras e vender as restantes { ... )''. 

3.li'i - Data: '20/05/18.69 

"Nes.tá data tuansmitto ao Ministerio. da 
Fazendao .. Qfficio dessaProvincia, autos de 
medição e mais papei& telativos.á pretensão 
de Jo:ã0 Franklín de Lima.; João da Si:lva 
Mattos e Leis Rodtigues, possuidores e 
foiieiros dos terrenos medidos e de.marcadas 
em 1862 ( ... ) na primeira sesmaria cl0s 
índios âe Mecejana ( ... )". 

317 - Data: 24108/1869 

''Sendo de urgente necessidade meth<Jdisat 
o &erviço da cathechese e civilização <dos 
.indios convem que v:Bxa. quanto antes 
proceda á averiguações e comuniq ye a este 
Ministerio ao esclariecimento que obtiver a 
respeito dos .. seguintes quesitos: [Cômposto 
ele 8 quesitqs entre eles o segµinteJ "Que 
noticias ha dos indiQS que,abandonaram os 
alcleamen tos~" 

318- Data: 29/1211869 

''Re.metta a esta Secretaria de Estado ( ... ) 
todes os esclçi-recimentbs qu.e poder obter 
( ... ) lavoura, estudos de termo ( ... ) 
cathecliese: numero de aldeameiltQ.s ( ... ) 
inclinações, cosrumes dõs índios( ... )". 

319 - Datª: 11110/1870 

"Transmitto a V.Exa. para informar com ó 
que lhe ocorrer o reque,riment0 em que a 
Camara Municipal da Cidade de Maran
guape n'esta Prôvincia solicitá para sea 
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patrimonio, em terrenos nacionaes que anti
gamente pertenceram a uma tribu 
indígena." 

320- Data: 14/10/1870 

"Sendo inconveniente ao Serviço Publico 
virem a esta Corte indígenas, dos que já 
existem aldeados, sob o unico fundamento 
de representarem ao Governo Imperial a 
bem dos seus direitos e interesses., o. que, 
mais facilmente podem fazer perant~ o Go
verno Provincial, recommendo a V.Exa. 
que as autoridades dos diversos 
Municípios, onde por ventura demorem al
deamentos ( ... )". 

321- Data: 20/10/1870 

"Rernetta a esta Secretaria de Estado ( ... ) 
todos os esclarecimentos que poder obter 
( ... ) industria, comercio, agricultura, ( ... ) 
cathechese: numero dos aldeamentos( ... )". 

Livro: L6 Correspondências dos Ministé
rios do Império ao Presidente da Provín
cia, 1871-1873 

322- Data: 16/12/1871 

"( ... ) afim de que possa crear nas 
Províncias, onde existão índios no estado 
selvagem, estabelecimentos destinados a 
educação de seus filhos, para çhamalos 
assim gradualmente no gremio da civiliza
ção, recomendo a V .Exa. que se sirva decla
rar-me quaes as tribus nesse estado que 
existém nessa Província( ... )". 

323- Data: 12/06/1872 

"Sendo repetidas as queixas que os índios 
dirigem ao Governo Imperial contra as 
violencias de que são objeto suas pessoas e 
bens, e tornando-se cada vez mais momen
tosa a cathechese e civilização dos 
indígenas ( ... )recomendo a V.Exa. ( ... ) dê 
as providencias que julgar necessarias afim 

de que não reproduzam tais queixas e se 
consigam todos os beneficios do estabele
cimento e prosperidade das aldêas ( ... )". 

324-Data: 31/10/1872 

"Informe V .Exa. com urgencia, quaes os 
aldeamentos de índios que tem sido creados 
nessa Província, prestando na mesma ocasi
ão os seguintes esclarecimentos: [Entre eles 
os seguintes] ( ... ) extensão das terras com 
que foram estabelecidos; numero de indios 
que os habitam;( ... ) se as terras destinadas 
ao patrocínio dos mesmos aldeamentos fo
ram medidas e demarcadas; se tem sido 
inundadas( ... ) [Obs:] "Cl.fmprã-se. Palacio 
do Ceará; 12/11/1872. Derão-se as infor
mações pedidas n'este aviso em 18/11/ 
1872." 

Livro: L 7 Correspondências dos Ministé
rios do Império ao Presidente ·da Provín
cia, 1874-1875 

325 - Data: 14/01/1874 

"Tendo-se queixado a sua Magestade Impe
rial diversos índios descendentes dos primi
tivos povoadores do aldeamento em terras 
que comprehendem as Lagôas de U mary, 
Jucá e Forquilha no termo de Baturité 
d' essa Província, da violencia que ha longo 
tempo soffrem, privádos, por usgrpação, do 
uso e gôzo do que n' aquelas paragens pos
suem por si e por seus antepassados( ... )". 

326 - Data: 20/05/1874 

"Convindo fazer cessar o estado de causas 
creado pela instrução de alguns indivíduos 
em terras do extincto aldeamento do termo 
de Baturité, n'essa Província, conforme 
denunciam em p~ctição descendentes dos 
primitivos povoadores daquellas terras, e 
porque, extincto o aldeamento, voltaram 
estas ao domínio do Estado, segundo reco-



REPERTÓRJ,O DE DOCUMENTOS CEARENSES 

nheceu a relação. do districto pe>r senten9a 
de 24 de tnarço de 1854 ( ... ) oonvem para 
hôa ex~çução do que deterµúna o #8º· do 
Art. 11 da Lei Nõ 1·114 de27 de setembro de 
1860, sejam des<;riminadas as ditàs terras, 
afim de s,e destribuirem aos índios os lotes 
que ·requerem ( ... )'~. 

327 - Data: 30109/1874 

('Inteirado do qu.e expõe o Subdelegado de 
Policia do Distr~cto de Almofá1a, na repre
s.entaç,ão que; a'ce,rca de terras possttidas 
naquelle Dis.trioto pé.los· indios- da tribu 
HTremerobé"~ dirigiu a 'essa Pre~ídencia em 
data de 5 de março do corrente. anno, e que 
V~Exa. me trans:mittiu, por copia, eGm o seu 
Officio de 27 de julho, re.cotnendo ã V .Exa. 
que, em relação às ditas terras, e para por 
termo à iostruçãQ de Qªrticulares~ alle,gêl'ra 
na sobreài~a representação, mande app licar 
a, providencia c.onstante ao meu a:v.iso de 20 
de maio ul!inio, relatív.9 ao extint to álde
amento do te~mo de .~aturité, incumbindo 
do-trabalho da discriminação das têrras ~ 
~ngenheiro Antonió. Go.nçaJves Justa Arau
jo.'1 

328 -Data: 14/11/1894 

"Junto env·io a V .Exa. para os dêvid.os 
eff eitos, otn exemplar impress-o do aviso 
que em data de 4 do mez pro*i,mo findo,. 
dirig,i à Presielencia daPtovincda Alla:gõas, 
resolvenc\o varias duv.itlas e re.clámações, 
acerca da verdadeira.intelligencJa do de 17 
dejutiho de 1872,queautoris,óu aextfncÇã"0 
dos .alde.attrentos do~ iildios, da referida 
Provincja. "1 

329- Data: 15t02/1875 

''Te.ndo deJerido ao re<!j\}erimento ·eºm que 
alguns pro:prietariosde terras que confinam 
com. as tlo. quadro da extincta Villa de 
Arronches: pede:m a ori8ntação, dos ru.mos. 

da leguaquadradade teNas da reterida villa 
( ... )". 
330 - Data: 25/0911875 

'·'Devolv.o a V .Exa. a petição documentada, 
que acompanhou seo Offiçío de 1 ·do corren
te, na qual diversos moradores da ,extineta 
villa~ hofe-pt:>voação de Arr0nêhes pedem 
500 ou 600 .braças de terras,na Iegua,eni que 
( ... ) pertencente a antigas aldeas de. índios 
( ... ) para servirem 'de patrimorüo á capella 
erecJa com a invocação d0 Senhor B·om 
Je.sus dos Atlictos ( ... )'.'. 

Livre: L81Correspondências àvs Ministé
rios áo fmpério ao Presid,ente, da Prov.fn
cia.,, 1876-1877 

331- Data: 28106/1876 

'' Affim de poôer i:esnl ver acerea da medição. 
e clemarcaçã:o,da Jeg~a qua.drada·dae.xtin~ta 

Villa de Arronches ( ... )"'~ 

Livro: L9Corre~pondên-ciasà_os Míttisté
ti.os do Império ao Presidente da Provín
cia, 1878'-1880 

33'2 ·-Data: 11/05/187.8 

"Convem que V.Exa. transmitta ao 
Ministerio da Fâzenda to.dos os es.clarec
imento:s ne~essaries acerc,a dos terrenos 
pertenc.entes ao ,patrimonio dos aldea
rp.ent(}s extinctô~ ou qqe se, e)(tinguifem 
ne:ssa.Rr0vincia, ( ... )Ordem Nº 44 de2l de 
janeiro d:e 1856, esseste.rrenos s,ãoincorpo
raÇlos aes prop.rios n.acionaes @orno 
devolut0s,. e sua administração compete ao 
mencionado Ministerio~" 

333 - Dat:a~ 20/11/1878 

"Tendo deixado de e;idstir de facto 
aldea,p-ientos, que fotão fundaâos. ti' essa 
Provincia,.,em data recente ou remota, p@rse 
haverem dispersado seus habitant~s oü fun-
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dindo nas outras classes da população ( ... ) 
remettão ao Ministerio a meu cargo, 
quantos esclarecimentos fôr possivel reunir 
acerca dos terrenos que constituirão o 
patrimonio de taes aldeamentos (.~ .)" . 

Livro: LlO Correspondências dos Minis
térios do Império ao Presidente da Pro
víncia, 1881-1882 

334 - Data: 17/03/1881 

"Relativamente as duvidas ocorridas por 
ocasião de serem aviventadas as linhas das 
antigas.medições do extincto aldeamento de 
Arronches( ... )". 

335 - Data: 17/01/1882 

"Convindo que na Exposição 
Anthopologica Brasileira, que se tem de 
inaugurar no Museu Nacional, etnjunho do 
corrente ( ... ) recomendo a V.Exa. que 
providencie, afim de que nos aldeamentos 
existentes ou extinctos dessa Provincia se 
colhijam os objectos e noticias ( ... )". 

Livro: L12 Correspondências dos Minis
térios do Império ao Presidente da Pro
víncia, 1886-1888 

336 - Data: 12/11/1886 

"Convindo reunir no Museu Nacional todos 
os objetos archeologicos e antropologicos 
das tribus selvagens a que pertenceram ou 
pertencem, principalmente n 'esta ocasião 
em que muitos tendem a desaparecer, reco
mendo a V.Exa. que procure obter pelos 
meios a seu alcance, devendo no caso de que 
sejam encontrados, exigir os respectivos 
preços e commun1car a importancia ao 
Ministerio ( ... )". 

Conjunto CEl.10: Ministério do Impé-
• rio 

Livro: Ll Correspondências dos Ministé
rios do Império· ao Presidente da Provín
cia, 1847-1849 

337 -Data: 04/04/1847 

"Tendo nesta data expedido aviso ao 
Thesouro Publico para que pela thesouraria 
dessa Provincia se ponha a disposição de 
V .Exa. durante o corrente exercicio, a 
quantiá de hum conto e quinhentos mil reis 
para ser empregada na cathequese e cjvili
zação dos indígenas: assim o comunico a 
V.Exa. bem como que igual participação se 
faz ao Director Geral dos índios, re
commendando-lhe que com a possivel bre
vidade envie, pelo intermedio de V.Exa. as 
informações, de que trata o Regulamento Nº 
426 de 24 de julho de 1845 ( ... )". 

338 -Data: 24/04/1847 

"S.M. o Imperador ha por bem que V .Exa. 
na distribuição dos generos para sementes, 
e dos· mantimentos, que tiver reGebido ( ... ) 
sastifaça ( ... ) pela maneira que seja mais 
conveniente, as requisições do Director 
Geral dos índios, afim de serem nella con
templados os indigenas ( ... )". 

339-.Data : 22/11/1847 

"Inteirado do conteudo do Officio de 
V .Exa. em data de 5 do c,orrente mez, sob Nº 
136, em que participa haver fallecido ( ... ) 
Director Geral dos índios dessa Provincia, 
previno ( ... ) que deve pro pôr por esta Secre
taria de Estado pessoa idonea que possa 
substituir o referido Director." 

340 - Data: 08/11/l848 

"( ... ) S.M. o Imperador ha por bem que 
V .Exa. remetta a esta Secretaria de Estado 



REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS CEARENSES 

dos Negocios do Imperio todos os esclareci
mentos que poder ministrar sobre os seguin
tes objetos: ( ... ) s· Finalmente sob~e a 
catequese e civilização dos indigenas ( ... )". 

Livro: L2 Correspondências dos Ministé
rios do Império ao Presidente da Provín
cia, 1850-1852 

341 - Data: 17/01/1850 

"Sua M. o Imperador ha por bem que V .Exa. 
preste a esta Secretaria de Estado todas as 
informações que puder colher sobre os alde
amentos de indios dessa Província decla
rando as alterações que elles tem sofrido 
desde a ultima informação tanto a respeito 
do movimento de sua população, como dos 
ramos de agricultura, industria e comercio 
que nelles se ctiltivão, declarando as causas 
a que atribuí a decadencia que por ventura 
haja tido algum dos aldeamentos( ... ) affim 
de que julgar conveniente para convidar os 
índios errantes a se aldearem ( ... )". 

342 - Data: 31/03/l 850 
,, 

"S. M. o Imperador manda remet~er a 
V.Exa. a inclusa representação da Camara 
Municipal da Villa Viçosa dessa Província, 
em que pede providencias, que bbtem a 
incorporação das terras concedidas aos ín
dios daquelle Município aos proprios 

. ( )" nac1onaes .. , . 

343 - Data: 08/11/1850 

"S.M. o Imperador ha por bem que V .Exa. 
preste a esta Secretaria de Estado todas as 
informações que puder sobre os aldeamen
tos de índios( ... )" 

344 - Data; 16/0111851 

"S.M. o Imperador ficando inteirado do que 
V.Exa. em observancia do aviso circular 
deste Ministerio de 8 de novembro do ano 
proximo passado, expondo em seu Offido 

75 

Nº92 de 1 O de dezembro seguinte a uma das 
( ... ) indiosdessaProvincia. Manda declarar 
a V.Exa. que nem uma providencia se torne 
necessaria relativamente as terras habi
tadas pelos índios da povoação de S. Bene
dito, visto que estando os mesmos índios de 
posse delas como informa V.Exa. não lhes 
he extensivo o sequestro e incorporação aos 
proprios nacionaes ( ... )". 

345 - Data: 06/12/1851 

"S.M. o Imperador ha por bem que V.Exa. 
preste a esta Secretaria de Estado todas as 
informações que puder colher sobre os alde
amentos de índios dessa Província ( ... r'. 
346 - Data: 29/11/1852 

''S.M. o Imperador ha por bem que V.Exa. 
preste a esta Secretaria de Estado todas as 
informações que puder colher sobre os alde
amentos de indios dessa Província ( .. . )". 

Conjunto CEl.11: Ministério d~ Justiça 

Livro: S/N Correspondências do Ministé
rio da Justiça ao Presidente da Província, 
1866-1867 

347 - Data: 18/05/ 1866 

"Resultando das informações remettidas 
por V .Exa. a este Ministerio, com o Officio 
de 3 de abril ultimo, sobre a representação 
junta do indio Ignacio Francisco Rodrigues 
contra Delegado de Policia da Villa de 
Viçosa - Severiano Francisco das Neves -
que com effeito fôra o queixoso victima de 
violencias por ordem do dito Delegado; 
cumpre que V.Exa., remettendo ao Juiz de 
Direito da respectiva Comarca a menciona
da representação e mais papeis; que devol
vo, lhe determina que torne effetiva a res
ponsabilidade d ' aquella authoridade, ou da , 
que foi causa da prisão arbitraria e 
violencias praticadas contra o queixoso, e 
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que o Governo Imperial não pode tolerar 
quando tão repetidas vezes ha 
recommendado o respeito as leis do Imperio 
consagram á liberdade individual dos cida
dãos; e ficando outro sim ao cuidado de 
V .Exa. communicar opportunamente a este 
Ministerio o resultado da presente re
commendação." 

Livro: Ll Correspondências do Ministé
rio da Justiça ao Presidente da Província, 
1831-1832 

348 - Data: 09/05/1831 

"Sendo presente á Regencia Provisoria o 
Officio do Vice-presidente dessa Província 
Nº 9, de 21 de rnarço ultimo, em que parti
cipa não ter a Camara Municipal da Villa de 
Mecejana procedido á eleição dos jurados, 
por haverem apenas no seu Município trinta 
e hum indivíduos que sabem ler; manda a 
mesma Regencia em nome do Imperador, 
que V.Exa. faça realizar a indicada eleição, 
por não ser defeito, que excluía de Juiz, o 
não saber ler." 

Livro: L2 Correspondências do Ministé
rio da Justiça ao Presidente da Província, 
1833-1836 

349 - Data: 18/07 /1833 

"A Regencia, em nome do Imperador, o 
Senhor Dom Pedro Segundo, manda re
metter a V.Exa., para sua intelligencia e 
devida ·execuçãf> nessa Província, o exem
plar incluso do Decreto de tres do mez 
antecedente, pelo qual se incumbe aos Ju
izes dos Orfãos. a administração dos bens 
pertencentes aos indios, de que erão Juizes 
privativos e administradores, os extinctos 
Ouvidores das Comm.arcas." 

Livro: L3 Correspondências do Ministé
rio da Justiça ao Presidente da Província, 
1841-1843 

350- Data: 16/08/1842 

"Levei ao conhecimento de S.M. o Impera
dor o Officio de V.Exa. Nº 45 de 5 de 
novembro do anno passado, e o mesmo 
Augusto Senhor ficando inteirado de tudo 
quanto V .Exa. pondera a respeito dos bens 
dos indios, manda declarar a V .Exa. que ao 
Juiz dos Orfãos, authoridade competente na 
conformidade do Decreto de 3 de junho de 
1833, cumpre que V.Exa. recommende as 
necessarias averiguações a tal respeito, 
para que verificando por meio dellas terem 
sido usurpadas aos indios as terras de seu 
patrimonio, ellas faça·restituir pelos meios 
competentes. Quando porem ás casas das 
Camaras das extinctas Villas de Arronches, 
Soure e Mecejana, que devendo ellas per
tencer a Fazenda Nacional, e serem como 
taes incorporadas nos seus pro_prios, pelo 
Ministerio respectivo, receberá V.Exa. as 
convenientes ordens a tal respeito." 

Livro: L4 Correspondências do Ministé
rio da Justiça ao Presidente da Província, 
1844-1846 

351 - Data: 09/08/1845 

"Constando que em algumas Provincias tem 
haviõo indiv:iduos que, abusando da simpli
cidade dos índios, lhes comprão os filhos, e 
que não só os conservão como em perfeita 
escravidão, dando-lhes rigoroso trato, mas 
tambem os remetem vendidos para esta 
côrte, ou de umas Províncias para outras; e 
cumprindo adaptar as mais energicas medi
das para obstar a continuação de tão crimi
noso procedimento; há Sua Magestade o 
Imperador por bem que V .Exa. dê a tal 
respeito aquellas providencias, que julgar 
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oppottuuas, fazendo observar que d' essa 
Provinci:a não possa sahir indio algum me
nor, sem que tenha verifieadli.> um aontract0 
de locação de serviços, il.Q qual intervenhão 
os pais dos mesmos men,ores, o.u o seo 
curador, sendo punidos todôs os 
contraventores, que, estes sejão mestres de 
embarcações, que transportarem os ditos 
menores, ou quaes quer outrõs individu:os 
que os conduzirem po-r terra., sem o compe:... 
tente attestado da autoridade legal." 

352 - Data: ·02/09/1845 

"Sendo da mais publica notorigdade que 
rnuitos indigenas existem ão serviço de pes
soas particulares, sem que percebam 
salarios ou estipendio algum, achando'-S<t 
afim reduZ:ilp$ ào estãdo de' quasi peifeitb 
cativeiro, econvindo previairacontinuaçã0 
de tão eséanda.1osp ábu$o. Ha S'.M. o Impe
rador por bem.que V.Ex.a. expre~a as mais 
terminante.s ordens aos Juizes de àrfãos 
dessa Prºvincia, para q-qe ·fazendo ir á sua 
presenca todos Qs i,ndi:genas que ahi exis:
tam.) nas indicaeta·s· c:ircunstancias, inda,.. 
guem delles se sã,ó bem tratados, e querem 
continuar a servir na& casas onde se acham, 
ou. antes ser tr(\nsferidos para qµal'guet dos 
aldeamentos já existentes., ou qµe passem a 
estabelecer etn virtude do disposto no Reg.u
lamento Nº 426 de, 24 de julho proximo 
passado; devencle, neste ultimo caso., parti
cipar os mesmos Juízes a V .EKa. essa 
circunstancia, para que proceda Tia forma 
das ôrdens que pelo Minist~ro do Imperio 
lhe forem expedidas; e fazénôo, no primei
ro,. eontractar os serviços dos meneionados 
indlgenas, tedazlnd0·-sl~ a: ·escripto o con
trato de locação dos mesm.os serviços, nos 
term0s ela ley que regula taes contractos; e 
intervihdo nene~ pdr parte do indígena, um 
curador que., par~ ess~ fim, deverí ·0 Juiz 
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nomear; obrigando-se o loca:tario, alem de 
pagar e~stipulada, afazer bap.ttzar o locador.1 

se ainda n.ão o tiver sidQ, e a instrui-l<Y nas 
maximas e preceitos da nóssa religião . . E 
potque seria inteiramente.ineficaz esta pro
videncia, se sobre a sua exacta obsetvancià 
se rrãoeX:erc,esse-amais acuraqa vigilancia; 
ha outro, sim e mesmo Augusto Senhor~ ha 
por bem que, á medid~ que f ot celebrado 
cada um àos referidos contractos, o Juiz de 
Orfãos façaremetter a0 Juiz de.Paz resµec
tivo, e:a antborid_ade policial do lugar, c,opia 
authentica delle., para que, velem na sua 
execução; devendo V.Exa. expedíraspreci
sas ordens.a taes authoridad.es, a fim -de que 
mutuamente se o-dacljavem no desempenho 
do que lhes fôr determinado sobre se-
melhante objeto; e ficando na intelUge.ncia 
de que estas medidas só se referem ~O'S 
indige.nas que actualmente se,acl1arem nas 
.cir<::unstartcias indicadas, antes que seJam 
nomeados e entrem ~m exeréicio os em
pregados estabelecidos pek> menci0nad0 
regulamento, aos quaes na forma delle., fica
rá com.petindo requeroer, propôr e provi
denciar sobre tudo que disseFrespecd vo aos 
me:su1os indigenas;" 

Conjunto CEl.12,: Portaria~, Bandos e 
~:· 

Ordens Regias - Governo da Capifania 
do CJeará 

Liv.ro: S/N Ministro do Re,ino, 1801-1811 

353 -Data: 01/J 0/1802 

"Por carta de .9 de julho de 1J99, -expedida 
a todos os Governadores d©s Dolninios 
Ultramarinhos, ll)es foi recomendado de 
ordem do Príncipe Regente Nosse Senhor,. 
que procuras.sem futroduzit a innoculaç~o 
das Q~xigas:, principalm~nte nos meninos 
negros e indios ( ... )''. 
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354 - Data: 23/11/1808 

"Sendo necessario para os grandes traba
lhos do Arcenal Real da Marinha, recorrer 
ao expediente do emprego de indios, visto 
que a gente de serviço de mar he mui puoca. 
Ordena S.M. o Príncipe Regente Nosso 
Senhor que V.Ma. procure enviar das aldei
as pertencentes a essa Capitania o maior 
numero, que possa de indios, os ques serão 
enviados á Capitania de Pernambuco( ... ) e 
estes servirão apenas por tempo de dois ... 
annos ( ... )". 

Livro: L14 Registro de Alvarás de D. 
Joam José ao Governo da Capitania do 
Ceará, 1761-1796 

355 - s/d 

[O Papa Benedito XIV - abolindo a escra
vidão dos índios]. Alvará do Rei de Portugal 
- referindo-se a Bula Pontificia restituindo 
a liberdade aos índios. 

Livro: L16Registrode Portarias, Editais, ,. 
Contas, Bandos e Ordens Régias, 1762-
1807 

356-Data: Página: 22V 

Carta sobre os índios da Vila Viçosa. 
Regulamentando o trabalho indígena. Refe
re-se a carta de 27 / mai/17 65. "Que por cada 
indio ou indiaque se der a qualquer morador 
para serviçQ seja este da qualidade que for 
tenhão os principaes [ilegível] a razão de 80 
reis por mes pagos na forma que se ensinou 
na sobreditacarta de 25 de maio de 1765. O 
que porem senão entendera no serviço de um 
só índio e por uma semana de que carecer 
algum morâdor." 

3.57 - Data: 23/ /1765 Página: 8V 

''Registro de sua carta escripta ao Director 
da Villa de Soure." Exigindo que os pais 

ponham os filhos na escola, caso contrario 
seriam punidos. 

358- Data: 21/05/1765 

"Registro de huma Carta Circular aos 
Directores desta Capitania. "Sobre a regu
lamentação do trabalho indígena. Proibindo 
a diminuição do jorn~ ou salario. Refere-se 
aos# 62 e 63 do Directorio, "( ... )se devem 
dividir os índios em duas partes iguaes, das 
quaes ( ... )." 

359 - Data: 21/05/1765 Página: 10-11 

"Regis.tro do ban.do que se mandou lansar 
em todas as freguesjas desta Capitania.( ... ) 
foi servido recomendar-me particularmen
te, o cuidado aumento das novas villas dos 
indios desta Capitania, ordenando-me que 
fizesse adiante florecer que me fosse 
possivel, porque ( ... ) numero dos moradores 
que lhe foram determi.nados nestes extabe
lecimentos, pella sua real proporção, com 
que os índios vivem sem domicilio certo 
( ... )" [Sobre a organização das aldeias]. 

360-Data: 23/08/1765 Página: 14-16V 

"Registro do bando que inclue os ##- do 
Directorio sobre agricultura.( ... ) me encar
regou de promover agricultura nesta 
Capitania como seu manifesto pela copia de 
sua carta( ... ) me determina de as providen-
cias que( ... ) convenientes afim de se [ilegí-
vel] ordem que resultame servirem índios 
para serviços particulares contra a formali
dade das Leis e Ordens Regias( ... )" [Refe
re-se ao #59 até o #75 do Diretorio]. 

361 - Data: 28/09/1767 Página: 21 

"Bando que se mandou a respeito dos índios 
Jucás. "Determina a mudança do nome da 
Villa de Jucás para Arneiroz. Refere-se a 
Lei de 1758 que "nas fundações das villas 
lugares se pratique enquanto for possível a 
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politiea ( ... ) outro 'Sim determina que nas 
villas lugareS' ( ... ) sµge:rirértl nas aldeas do:s 
indios se denominem. c;om os nomes dos 
lugares e. villas do Reino(. .. ) sem atenção 
aos nQmes barbàrós qul~ aclgahnente tem 
( ... )''. 
362 - Data: 16/03/17:68. Página: 2'3 

"Bando que se. lançou, amostra na Villa de 
Arronches".BandoaoCapitão·MoreDire
tor sobre a organização das ortlenarrça:s. 

363 - Data: 18/04/1768 Págirta: 23 

''Bando que para se. pa·sar mostra Villa 
Viçosa Real. "Bandõ ao Capitão-Mor e 
Diretor s@bre a organização das ordenan
ças. 

364 - Dáta: 0'8/1 Ô/1768 Página~ 27V 

''Bando que se lançou sobre não,se poder ter 
indios &e.m licen~a. ·Faço saber a todos os 
moraGfo>res desta Capitania que tendo mos
trado a eX,p.eriencia que nãó bastarãb os 
bandõs pelos qu:aes sê fez notoi:ia a próibj
ção cle: .. se €onservarem índios em serviyG 
partiGulares sem. í1$ llcen,çás neces'S.arias 
(. .. )'' [:R~ffere-se ao#.67 doDirectorio e do 5 
do Regimento a que o m~smo Dii:ect0do se 
refere Q's quais são do teor seguinte; t ... ).] 
365 - Data: 25/11/1768. Página: 2& 

'"Carta Ci;rculat escrita aos Direc:totes. Ao~s 

mestres das escollas sé deo um alqu,eire. de 
farinha por·ano pôr eada um dos· rapazes ou 
rapãrigas, que ·se [ilegível] nas dietas 
eseollas; porem com a limitação de que 
nunca dariam mais de dous alqueires aos 
pays., que trouxesem mais de ôous filhos nas 
ref ericlas ·ese0llas e de nunca se alugar por 
modo algum os mesmos pays q'Qe contri
buatn aom dinheirb ( ... )." 

366 - Data: 26/11/1168 Página: 28 
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"Bando .que se lançou para mostra das 
Ordenanças dá Villa de Soure .. " [Diz res
peito a organização militar da dita vila]. 

367 - Bata: 10/09/1769 

"Band9, que se lançôu para mostta das 
Ordenanças da povoação de Arneiros. '' 

36'8 - Data: 01/05/1773 Págjna: 39 

"N0meaÇ.ão. do Director da Real Villá do 
Crato. Nomeia o Capitão Mor Anonis José 
Bàutista e Melo. por concorrerem nela os 
requi zit©s qtJe determina o# ·8 do Direc.torio 
( ... ). ,,, 

369 - Data: 09/05/1773 Página: 39V 

'iBando que se lançou para se recolherem as 
suas villas todôs os indios que andão fora 

· del~s., a 09· âe tnáio 1'773. ( .. . ) pelo que 
ordeno.a todgs o:s comandantes.das fregue
sias que cuidado.zamente o fatão 't~xecutat 
com a maior atividade sem licença algua 
que seja anteri©r a data.deste. [Refere-se ab 

# 63 do Directorio] que estejão sempr~ 
promptos e que ( ... ) sem da outra metade 
irrdio algum para serviço dos moradores, 
qQe"não s·ejão os indispensaveis como o d0,s 
barcos, jornadas e iss-0 com puzitiva e 
expreza ordém rtiinna ( ... )." 

370 - Data: 01/06/1773' Página: 40V 

"Nomeação do Director do lngar de 
Montemor o Velhg passada ao Alferes An
toni0 da Rocha Ma'ciel. Porquanto Estevão 
de Barros Coelho aquem obrígado da n©c~s
sidade nomeei para servir de Director no 
lugar de eMontemo:r o Velho por morat nas 
suas vizinhansa.s tem mostrado· ser to.tal
mente inepto, para o dito emprego e se Jaz 
precizo acudir promptam.ertte a~ des.orâens· 
que no mesmo lugar ooazionoli à sua inabi-
1.d d ( ') "' J a e . .... 
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371 - Data: 06/01/1774 Página: 41 V 

"Bando que se lançou para a mostra da Vila 
de Soure." 

372 - Data: 22/05/1774 Página: 41 

"Bando que se lançou para separar( ... ) os 
indios do lugar de N. S. da Pas de Ameiros. 
( ... )porquanto se for precizo pasar mostra 
todos annos aos índios da língua travada do 
lugar de N. S. da Pas de. Arneiros." 

373 - Data: 03/06/1774 

"Da mesma sorte se lançou para a mostra de 
Arronches, a 3 junho, e da Villa de 
Mecejana se lançou o bando para se pasar 
mostra a 4 de julho." 

374 -Data: 13/06/1774 Página: 42 

"Nomeação do Director da Villa de Soure 
pasada de Manuel Felis de Azevedo. Por
quanto o Sargentomor Francisco Xavier de 
Gois me representou motivos justos que 
impossibilitão a continuar a servir de 
Director da Vila de Soure, e se faz preciso 
nomear pessoa de capacidade(.,.) nomejo 
para ela o ajudante Manuel Felis de Azeve
do( ... )." 

375 - Data: 09/09/1774 Página: 42 

"Nomeação do Directordo lugardeN. S. da 
Pas deArneiros passada ao Coronel Manuel 
Ferreira Ferro. Porquanto o Tenente Coro
nel Eufrazio Alves Feitosa me tem varias 
vezes( ... ) representado motivos.justos que 
impossibilitão a continuar em servir de 
Director do lugar( ... ) Ameiros de índios da 
língua travada( ... ) nomeio para ele ao Co
ronel Manuel F. Ferro( ... )." 

376 - Data: 07 /02/1775 

"Bando que se lançou em Villa Viçosa 
Real." [Refere-se a organização dos indios 
como determina o #63 do Directorio que 

manda que dividam-se os índios das vilas e 
povoações]. 

377-Data: 19/07/1775 Página: 43V 

"Bando que se lançou para a mostra a Villa 
de Arronches 19 julho 1775. ( ... )mostra a 
Ordenanças. da Vila de Arronches, Soure 
20 julho, Meoejana 26 julho.H 

378 -Data: 06/12/1780 Página: 62 

"PortariadoDirectorda VilladeArronches 
passada ao Alferes Ignacio Pereira de 
Mello." [Aceita a demissão de Diogo Cor
reia nomeando em seu lugar Ignacio Perei
ra]. 

379 - Data: 18/12/1789 Página: 67-67V 

"Bando que mandou publicar o limo Sr 
Capitão Mor Governador desta Capitania a 
respeito dos indios que andam dispersos., ou 
sem as licensas e pasaportes competentes 
( ... )a serviço dos moradores.( ... ) faça saber 
a todos os habitantes. desta Capitania que 
havendo mostrado a experiencia que os 
repetidos bandos e ordens asinados ( ... ) 
pelc>s quaes se tem feito notoria a prohibição 
de se conservarem sem as necessarias 
licensas índios em serviço dos moradores e 
agregados nas terras ditas tudo em 
detrimento ( ... ) do Real Serviço e Bem 
Publico, ( ... ) não tem sido bastante para 
obviar huma tal desordem cujos( ... ) [Orde
na o cumprimento do bando e refere-se ao 
#67 do Directorio Geral e do 5 do Regimen
to]. 

380 - Data: 20/08/1793 Página: 70V 

"Portaria do Director de Soute pasada ao 
Alferes Ignacio Pereira de Mello. ,, [Nomeia 
o alferes lgnacio por se achar vago o cargo 
de director]. 

381 - Data: 23/12/1793 Página: 72-73 
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"Bando do Exmo Sr. General Lúiz- Diogo 
Lobo da Silva relativo. a sujeição aon 
sC:iencia que os indio.S devem prestar aos 
seus Directores, ( ... ) com que estes os de
vem obrigar a trabalharem." [Reorganiza
ção das vilas principalmente no que se refe
re ao trabalho]. 

Livro: L45 Regi:stro das Portarias de 
·eomandantes de Pouoaç:õe:s, 1804-1828 

382 - -Data: 20/02/1804 

"Registre das.P@rtarias de Gomanclanres de 
povoaçoens e lugares. desta Capitania. l'q:.o
meação do Comandante do$ indios d.a po
voação d~ 5. Pedro àe lbíagina. Attenàendo 
~o ·cap-i tãó Antofiio Alves Bezerra, indio cla 
povoação· de. S. Pedro lbiapirra ae.har..:se 
e~en:;;endo10om honra e zelo no Real Sl~rviço 
por n0mea~ã0 do G.ov. Interino que lhe 
anteGedeo o.empreg-0 de Gommandante dos 
indios ( ... ) cofn Q qual haverá wdos os 
emulumentos ( ... ) e percalços que direta
mente lhe pertenceretn, .e será obrigado a 
cumprir exàta;ment~ as ofdéns que lhes f o
rem destribuidas pelo Dire,ctor da referiei-a 
povoação, ea·marttera paz, e o socego entre 
os se,us eommandados., e o~ aplicadgs a 
cultura das terras, e planta~ões, e~prin

cipàlm~flfe da mandjoca n.a conformid~de 
do R~al ;Direotorio., e ordens posteriore~S · 

Pelo qqe ordeno ao referidoDirectotportal 
o reconheça, hónre, e estime,, e. as pessoas 
su·as subordinadas lhe ooedeqão e.eumprão 
suas ordet1s relativas aó Real S'erviço ( ... ).'-' 

Livro: 1372 Livro de A..s.sentamentos de 
Pa&sqportes, 1812-1820 

383- Data: 26/07/1813 Pá,g_ina: 2 

[Passa a ser utilizado para tegistro do.s 
testamentus.dà pa.g.03 seguintes] "Passou
se pass·a:porte a Joio Ferreira de Sousa 
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mameluoo c(lsado. morador na Villa de So
bral." [Faz um.a descrição da pessoa.apon
tad'a]. "Mameluco tri:gueiro. estatura ( ... ) 
cabelos pretos, e pouco ártnaclo rosto de,s,.. 
carnado com as faces rugadas, ( ... ) testa 
nequéna cotnhu dénte falto adiante na parte 
de sima. pnuca barba, e&ta pintada de bran
co. Vila do Ataoati 26 ju1h0 1813." 

Livro: L82 R~gistro de Passaportes, 
1,813-1866 

384- Data.: 23/11/1824 Página: 30V 

''R:egistro da G1:üa dado ao índio Jo·sé Fran
cisco de Montes para .hir a povo;:tção de 
lVIonte Mor V-elho. Volta o indio José F. de 
Montes pata,. a povoação de Monte Mor o 
Velho sem culpa alguma. Para tanto todas as 
authoridades oivis 'e militares( ... ) o deixem 

. ( ) ,, segu.ir ... , . 

385 - Data: 28/06/1825 R~':gina: ~9 

"Registro da Portaria pa$S'adã ao c ·apüão 
Mor das Ordenanças Francisco da Costa 
Lira com seis mezes·, de licenç:a para seu 
curativo cotnn~lla s~ declar~." "Tendo-me 
o Capjtã'0 Mor das Ordenanças iadj.os de 
Soure Fr_ancisco da G. Lira teptesenta:do e 
feito verque se achou moJe~tadopedindcrme 
houv,essl~ eu dispensado, do serviço pelo 
té,tI!po que fõS'se necessarío para o seu 
restabeleaimento ( ... ).'' 

386 - Data: 21/()5/18'31 Página: 59 

"(. .. ) deo-$~ passàporte aJ Qãó Antopió Por
to; para hir ao Porto dos Touros., levando 
(. .. ) ·e do"ÇIS irtdíos, Jo&é e Migt1e.J, e bum ,só 
preto( ... ) João.''' 

Conjunto CEl.13: Regis.tro d~ T~rras 

Livro: Registto de Terra$ da Barra de 
A-eara.ú, 1855-1857 

3:g7 -Data: 28/12/1855 Página: 5V 
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(Reg.25) "Posses de Demiciano Ferreira e 
de seo cunhadoManoel Joaquim do Nasci
mento na beira do Morro das Aningas da 
Freguesia da Barra do Acaraú e-moradores 
no lugar do quadro dentro da povoação de 
Almofalla." · 

388 - Data: 25/02/1856 Página: 9V 

(Reg.51) "Posses. de Francisco José 
Camello e seo genro José Suarez no 
lameirão pertencente a povoáção de 
Almofalla ( ... ) (indio)." 

389 - Data: 25/02/1856 Página: 9V 

(Reg.50) "Posses de José Pereira da Silva 
(indio ), e de seo irmão Manoel Ferreira do 
Nascimento na baixa-fria pertencente a 
povoação de Almofala ( ... )." 

390 - Data: 25/02/1856 Página: 9V 

(Reg.49) "Posse de Manoel Francísco do 
Nascimento (indio) no Morro da Estiva 
pertencente a povoação de Almofala." 

391 :... Data: 25/02/1856 Página: 28V 

(Reg.177) "Posse de Evaristo Gonçalves 
d' Almeida no Porto do Sargento per-

. tencente a povoação de Almofaila ( ... )." 

392 - Data: 25/02/1856 Página: 28V 

(Reg. 176) "Posse de João Sebastião 
Tavares nas passagens do meio do corrego 
grande, pertencente a povoação de 
Almofal la." 

393 -Data: 26/02/1856 Página: 10 

(Reg.52) "Posse de Domiciano Ferreira, na 
baixa ao lado do norte da povoação de 
Almofalla ( ... )." 

394 - Data: 04/03/1856 Página: 16 

(Reg.92) "Posse de Pedro Luis Barbosa 
(indio) no Roque do Campo pertencente a 
povoação d' Almofalla ( ... )." 

395 - Data: 18/03/1856 Página: 37 

(Reg.231) "Vicencia Maria índia,( ... ) quer 
registrar o quadro de hum cercado do seo 
donde sempre plantou, no lugar denominado 
( ... )com cincoenta braças de comprido, e 
vinte ditas de largo( ... )." 

396 - Data: 18/03/1856 Página: 37V 

(Reg.232) "( ... )cercado com cem braças de 
comprido e quarenta de largo na Alagoa 
Moreira( .. . ) cuja posse pertencia outro ora 
ao índio Pedro Luís Barbosa." 

397 -Data: 18/03/1856 Página: 37V 

(Reg.233) ' 'Rugerio Francisco Viannaquer 
( ... ) registrar a posse de um cercado de 
plantas no lugar denominado Morro Alto, 
em terras dos indios de Almofalla." 

398 - Data: 19/03/1856 Página: 35V 

(Reg.221) ''Posse, de Manoe1 Pereira Co
mes no brejo pertencente a povoação de 
Almofalla ( .. . )(índio)." 

399 - Data: 19/03/1856 Página: 36 

(Reg.223) "Posse de Vicente Francisco de 
França no brejo pertencente a povoação 
d' Almofalla ( .. . )extremando pelo nascente 
com Manoel Pereira Gomes (índio) e pelo 
poente com a chapada - Barra _de Acaraú." 

400 - Data: 20/03/1856 Página: 40V 

(Reg.253) "Posse de Manoel Francisco de 
Sá no prezidio pertencente a povoação de 
Almofala da Freguesia da Barra de Acaraú, 
( ... )extremando pelo poente com Manoel 
Joaquim do Nascimento, e pelo nascente 
com o despejo do Rio Mirim - Barra do 
Acaraú." 

401 - Data: 28/03/1 856 Página: 43 

(Reg.270) "Posse de Agostinho Pinheiro no 
Posto do Sargento pertencente a povoação 
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de Alniofalla da Freguesia da Barra de 
Acaraú. ( ... )extremando pelo nascente com 
Evaristo Gonçalves d' Almeida, e pelo po
ente com Ignacio Pereira da Silva." 

402 - Data: 23/10/1856 Página: 48 

(Reg.304) "Joaquim de Morais do Nasci
mento (indio) no Corrego do Pavam, perten
cente a povoação de Almofalla da freguesia 
da Barra do Acaraú ( ... ) a posse ( ... ) 
correspondendo do tanque até a primeira 
estrada que vai para o Geni papo, a extremar 
com Bernardo José da Costa( ... ) o curador 
Francisco Xavier Teixeira." 

403 - Data: 23/l 0/1856 Pági,1a: 48-48V 

(Reg.305) "Luís da Costa (índio), na caixa 
ao lado do norte da povoação d' Almofalla 
da freguesia da Barra do Acaraú - fica a 
posse ( ... ) extremando pelo poente com 
Domiciano Ferreira, e pelo nascente até as 
quintas de Manoel Pinto ( ... )." [Curador 
idem do'Reg.304] 

404 - Data: 23/10/1856 Página: 48V 

(Reg.307) "Posse de José da Costa (indio), 
no lamarão pertencente a povoação de 
Almofalla da freguesia da Barra do Acaraú. 
( ... )extremando pelo nascente comFrâncis
co José Camello, e pelo poente até a 
forquilha do Corrego de São Bento ( ... ) o 
curador Francisco Xavier Teixeira." 

405 - Data: 23/10/1856 Página: 48V 

(Reg.306) "Posse de Bernardo José da Cos
ta (indio) fio CorregodoPavam, pertenctente 
a povoação de Almofalla da freguesia da 
Barra do Acaraú. Fica a posse ( ... ) 
extremando pelo nascente com Joaquim 
Morais do Nascimento (indio), e pelo poen
te até a segunda estrada que vai para o 
Genipapo ( ... ) curador Francisco Xavier 
Teixeira." 
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406 - Data: 25/10/1856 Página: 48V 

(Reg.308) "Posse de José lgnacio do Nas
cimento no Corrego Grande pertencente a 
povoação de Almofalla da freguesia da 
BarradeAcaraú.Fica( ... ) no lugarCorrego 
Grande desde a estrada do Genipapo na 
passagem raza até o olho d'agua do meio, 
extremando pelo nascente com João Sebas
tião Tavares, e pelo poente com Pedro Luís 
Barbosa. ( ... ) o curador Francisco Xavier 
Teixeira." 

Livro: Registro de Terras de Fortaleza 
1857-1874 

407 - s/d 

(Reg.711) "Aforada da Fazenda Nacional 
(Soure)." 

408- s/d 

(Reg.695) "Extrema com terras devolutas 
(Monte Soletario)." 

409-s/d 

(Reg.787) Desde 1834. 

410- s/d 

(Reg.697) "Extrema com terras devolutas 
(Jardim)." 

411- s/d 

(Reg.630) "Rio Juá fica em Soure.'' 

412-s/d 

(Reg.632) "( ... )extrema com terras de An
tonio da Costa Gadelha, na travessa que 
abrirão os índios (Soure)." 

413 - s/d 

(Reg. 784 e 785) Refere-se os extremos com 
terras devolutas (Trahiry). 
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414 - s/d 

(Reg.665) ''Afirmam que a terra foi doada 
a José Pacheco Spinosa em 1811 [Pai do 
atual proprietário] ." 

415 - s/d Página: 107 

(Reg.622) "Extrema com terras de Soure 
com terras dos índios." 

416- s/d Página: 118 

(Reg.709) "Aforada da Fazenda Nacio
nal." 

417 - s/d Página: 119 

(Reg. 715) "Terras patrimonios de São José 
(Fortaleza)." 

Livro: Registro de Terras da Freguesia 
de S. Sebastião de Maranguape, 1854-
1858 

418 - s/d Página: 8.5 

(Reg. 376) Faz referencia a "extinta Villa 
de Mecejana.'' 

419- Data: 04/09/1854 

"Termos de Registro do sitio denominado 
Pitaguary pertencente aos indios. ( ... ) em 
casas da minha residencia foi presente digo 
se me apresentarão M~rcos de Sousa 
Caboila Arco Verde Camarão, com elle os 
mais índios, ( ... )." [Consta uma lista de 
nomes de 21 índios. (Reg. 3)]. 

420 - Data: 08111/1854 Página: 6 

(Reg.12) "Termos de Registro do sitio Pe
dra Branca, pertencente a Luis Bento da 
Silva, indio casado morador no Alto da 
Serra Gavião." (Luís Bento) "Dono e pos
suidor de um sitio( ... ) a vinte e seis annos 
( ... )." 

421 - Data: 20/03/1856 Página: 66V-67 

"O índio João Mourão da Silva, tem hum 
sitio seo na serra da freguesia de 
Maranguape ( ... ). 

422 - Data: 20/03/1856 Página: 67 

"O inçlioJoão Mourão da Silva, tem um sitio 
no lugar Perapora, ( ... )." [Fala dos limites 
mas não define a area]. 

423 - Data: 22/03/1856 Página: 67 

(Reg.275) ''Simão Ribeiro dos Santos 
cazado, morador nesta freguesia de Ma
ranguape he dono, e possuidor de um pedaço 
de terra de plantar rossa, na serra desta 
mesma freguesia.·~ 

[Apesar de não se declarar índio Simão o é 
veja o Registro numero 291 de 22 de março 
de 1856]. 

424 -Data: 22/03/1856 Página: 69V 

(Reg.291) "O índio João Mourão da Silva, 
cazado tem um Jugar de rossados no pé da 
serra da freguesia de Maranguape ( ... )pelo 
sul com o indio Luis Bento da Silva e pelo 
norte com o indio Simão Ribeiro dos San
tos." 

425 - Data: 18/02/1857 Página: 84-84V 

(Reg.372) "Manoel Soares Pereira índio da 
Villa de Mecejana quer registrar uma posse 
de terras( ... ) no lugarGuaiuba, ( ... )extrema 
com os mesmos índios pàra o poente tom a 
Caxoeira da Boaviagem ( ... )." 

426 - Data: 03/08/1 858 Página: 2 

' 'Termos de Registro do terreno que possue 
como indio João Vieira Diniz morador na 
picada." 
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Conjunto CEl.14: Secretaria do Gover
no da Província do Ceará - Ofícios às 
Autoridades Militares 

Livro: L219 Correspondência do Gover
no da Província. Ofícios às Autoridades 
Militares, 1840-1841 

427 - Data: 27/06/1840 Página: 35 

"Ao Commandante do Destacamento de 
Sobral participando que fica preso na ca
deia o indio João Gomes. Na cadeia desta 
villa fica preso o indio João Gomes de Villa 
Viçosa por ser indiciado de conivencia com 
os rebeldes. Este logo que não houver mais 
receio de reunião de rebeldes naquella vizi
nhança, Vmce. o poderá mandar soltãr." 
[Obs: refere-se ao levante nas fronteiras do 
Ceará com Piauí, denominada de 
"Frexeiras" - Guerra dos Balaios]. 

Conjunto CEl.15: Secretaria do Gover
no da Província do Ceará - Ofícios às 
Câmaras Municipais , 
Livro: L81 Registrg dos Ofícios dirigidos 
às Câmaras Mu.nicipais, 1846-1850 

428 - Data: 05/12/1846 Página: 16 

"A da Villa Viçosa ( ... ) he sobre maneira 
notavel que essa Camara tendo alem das 
posturas de seu Municipio desfrutado as 
rendas das terras dessa fertil serra que tira
das aos indios possuidores, Jhe forão dadas 
em patrimonio, não tenha ao menos cuidado 
de reparar a pequena e fraca cadeia dessa 

· 11 ,, Vl a .. . . 

Livro: L82 Registro dos Ofícios dirigidos 
às Câmaras Municipais, 1846-1850 

429 - Data: 13/02/1852 Página: 14 

"A Camara da Gapital para informar se 
entregou em virtude de ordens deste Gover
no ao Capitão Mor Joaquim Barbosa a 
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algum documento, avisos ou papeis relati
vos as terras dos indios." 

Livro: L84 Correspondência do Governo 
da Província - Ofícios às Câmaras Mu
nicipais, 1862-1869 

430 - Data: 09/ 12/ 1863 Página: 168 

"A Camara Municipal de Milagres acusan
do a recepção do Officio que em 9 de 
novembro proximo findo me dirigiu daVilla 
de Milagres, tenbo a reco1ntnendar que me 
indique pessoa idonea para servir de 
Director dos indios, aldeados no lugar -
Cachorra Morta." 

Livro: L85 Correspondência do Governo 
da Província - Ofícios às Câmaras Mu
nicipais, 1869-1874 

431-Data: 22/12/1869 Página: 18 

"A Camara Municipal da Capital em res
posta ao Officio da Camara Municipal 
d' esta Capital datado de 18 do corrente 
Nº57, declaro-lhe que deve mandar entre
gar ao Juiz de Orfãos d'este termo, o cofre 
velho pertencente a extincta Vílla de 
Mecejana que a muitos annos existia nessa 
Camara com todos os objetos de ouro, di
nheiro e papeis, que dentro d'elle continha 
( ... )". 

Livro: L109 Correspondência do Gover
no da Província - Ofícios às Câmaras 
Municipais, 1843-1846 

432 - Data: 14/08/1843 Página: 1-2 

"A Camarada Capital sobre o Directorio 
dos índios vindo de expedir o conveniente 
regulamento para execução da Lei Provin
cial Nº 20 do r deste mez, que restabeleceo 
o Directorio c:jus jndios com as modificações 
acommodadas a diversidade de 
circunstancias, e de legislação, que ora se 
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dão, cumpre que V .Mces.1 como. conhece
dó.res do estado peculiar, e desse estado, 
como suponho, impi·estat-me sua valiosa 
cooperação para que se Fealizem. os saluta
res effeitos, que tem ein vista essa lei, me 
informem com a po~sivel brevidade, se 
existem n'elle índios( ... )"'. 

Conjunto C.El.16: Secretaria do Gover
ilQ da Província do Ceará - Ofícios aos 
Encarreg.ados da Estatística, Ilumina-, 
ção Pública, Catequese de lndios e às 
J untàs Emancipádo'ras de Escra"1os. 

Livro: Ll63 Rttgistro dos Ofícios ditigj
dos a.os Enc;lJr:regados da Estatis.(i~a, llu-, 
minaçãe Pública, ·6atequese. de· lndivs e 
às lf!.nl~~ Etrilincipãdoras de Escr:av.Qs, 
1863-1876 

433. - Data: 2.1/09/1 ~63 Página: 1 

'''Mui certo dos.eu pre.stimo e dUigencl.a vou 
pedir-lhe que rninistre minuci0sas ]nforma
çõe;s a re,speiro dos indios â~ "Càchõrra
Morta" e .espero 9ue V.Mce . . se serviFá 
rmnistrar 0s i;>ossiveis eselarecitnentos eom 
'toda brevidade.'~ 

434 -Data: 29/07/1865 Página: 1 

"Aó J1úz ÇQmfnissari'o das terras dQS indios 
·em resposta ao seu Offjeio de27 do corrente. 
tenho a declarar a V .Mce. que por Portaria 
dest~ data prorroguei p.or·4 me-ses o praso 
mareado _para a mediçâo das ses.m.arias e 
conces·sões do Governo sujeitas a 
ri validação, e dàs pos_ses de l~gjtimaçãQ no 
M'anicipio. de Maranguape." 

435 - Data: 09/02/ l 866 "Página: 1 

"Ao Director dos indios da "C:achor:ra
Morta" remetto a V.Mce. o Titulo de sua 
no'mêação pt;rra o. cargo de Direct()r dos 
índios que habitão no lugar denominado 
ucachorra-Morta" desse Municipio, ficarr-

do assim respondido seu 0fficjo çle 9 de 
janeiro passadb.." 

436 - bata; '.27/03/1866 Pâgjna: 1 

~'Ao Juiz Coromissari ©das terras dos indios 
attendendo ao ·que me represent0u V.Mce. 
~in seu Offitio aatado de 2 dejqlho ültimo, 
sobre a eonvemiencia da legitimação, cle 
pequenas posses pettencentes aos.,indios da 
extincta .Alclea de Mecejaria, que c,aoq bma 
dessas posses não exceda a 250 mi 1 braças 
quadradas(, .. ')." 

437-Data: 21/03/1$67 Página: 8 

"Aô Juiz Comissario das terra's de 
Maranguape co1n as çopi~s. inclusas do 
Off1cio do Inspector da Thesouraria cla Fa
zenda e parecer' do Dr. Procurador ,Fiscal 
respondo o (}ffici:o que VMce. me dirigiu 
em 4 do cdtrente, Devolvo-Jhe a memoria 
di$criptiva 'ê plant!l topo,grapbica ô~ um 
terreno clevolute> n@ 1ugar ôen0minad0 ~'Be
souro" d(l primeira sesq)atia dósc índios de 
Meeejana que &co.mpanbou -o seu preGitado 
Officio.." 

438. - Data: '.2.J/.03/1867 Página: S 

"Ao Juiz Comissario das terras em 
Matangaape com as copias inclusas do 
Officio do Inspector da Ihf(.souraria da.Fa
zenda e p.arecer do Dr. Procurador Fiscal 
respondo o Qfficjo que V .Mce. me dirigiu 
em23 deJeyereiro proximo findQ. D~yolvo
Jbe- a me,moria discriptiv.a ~ planta 
toppgraphica de um terreno devolut'Q ho 

.lugar denominado "Gavião" da primeira 
s~smaria dos indíos de Mecejana (. .. )". 

~39 ...,. Data: 061@6! 1867 Página: 9 

"'Ao·Director dos indi.0s da Cachorra,.. Mor
ta, yill Mil~gres reínetto a V. Mêe., por 
copia, o ioeluso· Offici(} do 1 • suplente de 
Delegado de Policia descse termn, afim de .. 
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que informe com urgenci a, sobre o conteudo 
do mesmo Officio relativo aos acon
tecimentos que se deram no lugar-Cachor
ra-Morta - entre os indios aldeados e uma 
escolta expedida para a prisão dos designa
dos." 

440 - Data: 18/02/1869 Página: 14 

"Ao Director dos índios da Cachorra-Morta 
em Milagres tomando em consideração o 
que ex pende emseo Officio, sem data, tenho 
a declarar-lhe que não convenho na exone
ração que pede, de Director dos índios por 
consideralo apto para o cargo ( ... )". 

441 -Data: 21/05/1872 Página: 21 

"Ao Director do Aldeamento da Cachorra
Motta em Milagres S. Exa. o Sr. Presidente 
da Província, manda accusar a recepção de 
seo Officio de 10 de abril proximo findo, e 
declarar a V .Mce. que, nesta data, se dirige 
ao J º substituto do Jujz Municipal desse 
termo, Ten. Coronel Manoel de Jesus da 
Conceição Cunha, recommendando que 
não consinta por forma alguma, que con
tinuem a ser perseguidos os indigentes do 
Aldeamento da Cachorra-Morta, sob sua 
direção." 

442 -Data: 05/03/1875 Página: 85 

"Ao Eng. Justa Araujo - Juiz Commissario 
de Terras Publicas. ( ... ) o Vice-presidente 
da Província, manda transmittir a V.Sa. 
para seu conhecimentoedevidaexecução, o 
aviso circular junto por copia do Ministerio 
da Agricultura( ... ) de 30 de janeiro ultimo, 
relativamente a informações que devem 
prestar os Engenheiros Juízes 
Commissarios a Comissão de Terras Publi
cas." [Obs: engenheiro encarregado da de
marcação de terras de índios, ver aviso de 
06/08/1860 - 12 m.a. 1860-1862]. 
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443 - Data·: 05/03/1875 Página: 85 

"Ao Dr. Justa de Araujo de ordem do ( ... ) 
Presidente da Provincia. Remetta V .Sa. 
para seu conheGimento e fins convenientes a 
inclusa copia do aviso do Ministerio da 
Agricultura( ... ) de 15 de fevereiro proximo 
passado, sob Nº4, relativamente ao deferi
mento de um requerimento que alguns 
proprietarios de terras que confinam com as 
do quadro da extincta Villa de A1Tonches 
( ... )". 

444 -Data: 23/03/1875 Página: 86 

"Ao eng. encarregado da medição de terras 
na Provinda. Com a inclusa copia do 
Officio do Inspector da Thesouraria da Fa
zenda de honterrí datado, respondo o que me 
foi dirigido por V.Mce. em data de 17 do 
corrente rnez, solicitando a entrega da quan
tia destinada para as despezas da medição 
de terras pertencentes aos extinctos Aldea
mentos de Baturité e Arronches." 

445 - Data: 15/06/1875 Página: 87 

"Ao Eng: Jus~a de Araujo. ( ... ) Vice-presi
dente da Província. Manda trans mittit a 
V.Sa. para seu conhecimento e devidos fins, 
o aviso junto por copia do Ministerio da 
Agricultura (._,.) declarando que o credito de 
3000 mil reis voltados para a medição das 
terras de ~atnrité podem ser applicados 
tambem as de Arronches.'' 

446-Data: 11/09/1875 Página: 89 

"Ao Eng. Justa çle Araujo. Manda o ( ... ) 
Vice-presidente da Província, remetter a 
V .Sa. para sua intelligencia e fins devidos, 
o aviso junto por copia do Ministerio da 
Agricultura ( ... ) datado de 12 de agosto 
ultimo, relativQ ao credito de dez contos de 
reis para as despezas com as medições de 
terras em Baturité, Arronches e Almofala." 
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447 -Data: 18/09/1875 Página: 89 

"Ao Eng. Justa de Araujo. ( ... ) comunica a 
V.Sa. para os fins convenientes, que nesta 
data foi ordenado a Thesouraria da Fazenda 
que entregasse( ... ) a quantia de tres contos 
de reis, para serem destinados aos trabalhos 
de medição de terras em B aturité, 
Arronches e Almofala." 

448 - Data: 12/10/1875 Página: 89 

"Ao Eng. Justa deAraujo. Para satisfazer a 
exigencia do Ministerio da Agricultura ( ... ) 
transmito-lhe, por copia, o aviso do mesmo 
Ministerio, e os requerimentos documenta
dos, dos moradores da povoação de 
Arronches" em que pedem 500 ou 600 bra
ças pe terras na legua em quadro pertencen
te a antiga aldeia dos índios, alli sita, para 
servir de patrimonio a Capella do Senhor 
Bom Jesus dos Aflictos ( ... )" . 

Conjunto CEl.17: Secretaria do Gover
no da Província do Ceará - Ofícios aos 
Juízes de Direito, Promotores, Chefes de 
Polícia, Delegados e Subdelegados da 
Província. 

Livro: L88 Correspondência do Governo 
da Província. Registro de Ofícios aos 
Juízes.., Prom.otores, Chefes de Polícia, 
Delegados e Subdelegados da Província, 
1858-1859 

449 - Data: 24/02/1859 

"Ao Subdelegado de São Benedito. Fico 
inteirado, de seu Officio de 22 do mez 
proximo passado, de ter sido pres0 o 
caboculo José Mathias, por ter dado uma 
facada em Antonio Lourenço, no Quartei
rão Jurema deste Districto. Recommendo
lhe que trate de o processar afin1 de que 
soffra as penas a que esta sujeito ( ... )" . 

450 - Data: 26/02/1859 

"Ao Subdelegado de São Benedito. Em 
resposta ao seu Officio de 16 de janeiro 
ultimo, tenho a dizer-lhe que continuem no 
processo contra o caboculo Leandro Dom., 
que estuprou a menor Theresa ( ... ) e remetta 
afim de ser recommendado a sua prisão." 

451 - Data: 26/02/1859 

"Ao Delegado de Sobral. Constando-me 
queocaboculoLeandroDom., queem Villa 
Viçosa cometheo o crime de estupro, em 
uma menor de 1 O annos~ achando-se 
hqmisiado no termo dessa cidade, 
recommendo-lhe que proceda as 
deligencias precisas, afim de o capturar." 

Livro: L89 Correspondência do Governo 
da Província. Registro de Ofícios aos 
Juízes, Promotores, Chefes de Polícia, 
Delegados e Subdelegados da Província, 
1859-1860 

452 - Data: 05/10/1859 Página: 1 

"Ao Delegado de Villa Viçosa. Havendo 
chegado ao meu conhecimento por par
ticipação do Subdelegado de Ibiapina, que 
tendo desaparecido no dia 14 de julho ulti
mo, uma criança de 18 meses de idade, filha 
da índia Luísa J oanna dà Conceição, mora
dora no sitio ( ... )". 

453- Data: 27/10/1859 

"Ao Chefe de Policia. Fico inteirado por seu 
Officio de 16 do corrente mez, de ter desa
parecido a menor Maria, filha da india 
Luísa Joanna da Conceição, moradora no 
lugar Seis Páos do Districto de Ibiapina, 
bem como de ter João Alexandre do Nasci
mento clescoberto indicios de uma sepultura 
ao pé da casa da referida india, pelo qual 
mandando-se proceder judicialmente a 
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exhumaç~o. foi achado 0 cada~er de uma 
criança e.m ·estado de ·putrefação, que nãó 
dava lugar a reconhecer-se se era a filha da 
refer,ida india,,, qu;e havia desapareciélo. 
Recornmend0 a V.S:a. que m~nde indagar 
desse facto ooJTI todo cuidada, e de as preci
s&s_orden:s,.par-a quetenha lQgW- a organiza
ção do .respectivo processo.'' 

454 - Data: 03:/11/18.5.9 

''Ao Sub>delegado ·de Mecejana. Transmi
tindb a V.Mee. a inclus:apetiç.ão de queixa 
que me aeteserttarão os jntlios, Alexandre 
José. Pefeir-a ~ outros.,,c0ntta Alcino Gomes 
Brasil,. Antonio ·vieente Gand~ia, 

Raimundo Vieir&-, Qs éscravos, E$têvã.o e 
Manoel, pertencentes a uma viuva de nome 
D. Maria, .determino-lhe que quanto ante,.s 
instau.re_o cO'.mpet.ente processo pelos· factos 
referidos na mesma peti~ão, afim cle. que 
sejão os culpàdõs punidos com rodo o rigor 
das leis. Trazendo-ao me:u conhecimento o 
resQltaclo de.ste negocio. Cumpre mais que 
V .Mce. provideneje ·~ esteja excessi vamen
te vigilante;, par.a qpe factos de igual.ordem, 
espeGtialmente contra os iudios~. não se re
produzão no Distrieto de. sua jurisdição, 
sem que sejão irnmediatamente reprimidos 
com a prisão Q,os delinquentes e 
consequente processo."· 

455 - ·Data: 25/117135,9 

·"Ao Sub.delegáâo de. Soure. Inteirado do 
que "l .Mce. me c<;lmmunrca, poirseu Officio 
de 18 do eofrertte tnê~, acerca da pe~ição de 
queixa dalndia Antonia Maria Gonçalves~ 
tenho a dizer-lhe que em quanto não for a 
referida iudia privada da posse que allega 
ter pelos meios eempeteates, seja garantida;, 
como foi ordenado por despacho desta 
Presiãenêia de 16 deste ntez." 
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Livro: L90 Correspondêncitttlo Governo 
da Província,. Registro de Ofícios aos 
Juízes, Prom.Qtores) Chefes de Polícia, 
Delegados e Subde:legados da Província, 
1860-1861 

456 - Data: 22/09/1860 P~gina: 321 

u.Ao Subdelegado d11 Capital. Faça V.Mce. 
publico, para cpnbeeimente de todos 
aquelles indivíduos que em seu Districto 
pos.s_µirem terras nas extincta;s aldeas de 
índios da Comarca desta Capital, que de
ve:rrt apresentar dentro do prazo de 15 dias 
os titulos de suas terrás, ao Iuiz 
Gonnnis:sario :" 

457 - Data~ O 1/10/1860 Página: J25 

"A:o Subdelegado de Mecejana. Seg.uindo 
para esse Disttict'Q o Bac;hate1 Antbnio 
Gonçalves dã Justa Araujo, ,Juiz 
Commissario de Terras, afim de·proc'eder a 
medição· e demaroaç:ão das terras desse 

D . . ( )'i~ mesmo 1stncto ..... . 

458 -Data;: Q9/10/1860 P.ágina: 33.6 

"Ao Subdelegado de Pacâtu.ba.Bmrespbstà 
ao seo Offiejo de 5 do corre.nte, tenho a 
dizer-lhe que os índios de que V .Mce. trata 
e.m sêo citado Officjo, sãó moradores na 
Pa:vuna; mas vão pertubar a posse de terras 
citas n'essé Di:stricto, sendo pot 
consequencia V .Mce; 0 Gomp,etente para 
proce:der a re·speito."· 

Livro: L91 Correspondê:nciada G."1vern·o 
da Pro.vín·cia! Regjstro de Ofícios ulJs 
Juízes, Promotores, Chefes de Pol(cia, 
Delegados e Subdelegados da Província, 
1862-1863 

459 - Data: 2:8/0811862 Página: 14 

''Ao Juiz Commiss:ario de Terras. 
Communic.o a v ·.Mce. que o requerimento 
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dos índios a que se refere a sua informação 
de hontem, teve nesta data o seguinte des
pacho: requeirão ao Juiz Co1nmissario das 
Terras o que julgarem a bem ele seu direito, 
abstendo-se de embaracar de qualquer 
modo a deligencias legais do n1es1no Juiz. 
Deos guarde. José Bento da Cunha Figue
redo Junior. 

Livro: L94 Correspondência do Governo 
da Província. Registro de Ofícios Diri
gidos aos Juízes de Direito da Província, 
1871-1876 

460 - Data: 31/ l 0/'187 l Página: 4 

"Ao Juiz de Direito de Baturilé. Haja 
V.Me.e. de, na conformidade do despacho 
d'esta Presidencia,Jioje exarauo na petição 
e mais papeis tendentes a recla1nação de 
Francisco Luorenço Maciel e outros indios 
moradores nas terras da lagôa "Umary" 
desse termo, providencias de modo a garan
tir-lhes a respectiva posse( ... )" . 

461 - Data: 09112/1871 Página: 6 

"Ao Juiz de Direito de Baturité. Havido 
sendo recommendado em data de 31 de 
outubro ultimo que desse as providencias 
necessarias para que fosse respeitada a pos
se de Francisco Lourenço e outros indios, 
moradores nas terras da lagôa "Umary." 
( ... )acontece que até o momento não chegou 
ao conhecimento d' esta Presidencia o resul
tado das deligencias ( .. . )1'. 

Livro: L99 Corr~spondênciado Governo 
da Província. Registro de Ofícios aos 
Juízes, Promotores, Chefes de Polícia, 
Delegados e Subdelegados da' Província, 
1852-1854 

462 - Data: 24/01/1853 Página: 8 

"Ao Delegado de Policia do termo de 
Acaraú. Respondendo ao seo Officio de 1 O 

do corrente, significando-lhe que não tem 
sido intuito de retardar as providencias, que 
por este Governo forã-0 tomadas sobre a 
conservação dos bens da Capellade N.S. da 
Conceição d' Almofala ( ... )". 

463 - Data: 16/0311854 Página: 62 

"Ao Delegado de Baturité. Representando
me M anoela Gomes da Conceição de 
Baturité, que a quatro annos é perseguida 
por Manoel Fel icio Ribeiro, que lhe destroe 
as plantações soltando animaes em seos 
rossados, derribando-lhe as cercas, e fazen
do-lhe outros danos( ... )". 

464 - Data: 30/05/ 1854 Página: 105 

"Ao Subdelegado de Soure. Haja V.Mce. 
quanto antes remett~r ao Conselho de Revi
são da Guarda Nacional de Maranguape a 
relação nominal de que fala o Artigo 1024 
do Decreto Nº 1113 de 12 de março do anno 
proximo passado." 

Livro: L103 Correspondência do Gover-
110 da Província. Registro de Ofícios aos 
Juízes, Protnotdres, Chefes de Polícia, 
Delegados e Subdelegados da Província, 
1857 

465 - Data: 25/0811857 Página: 36 

"Ao Subdelegado de Policia de Mecejana. 
Informe-me V.Mce. sobre o incluso reque
rimento de Pedro Dias Monteiro, Capitão 
Mor dos índios dessa vrlla, queixando-se a 
S.M. o Imperador do procedimento 
arbitrado havido com os mesmos indios." 

466 - Data: 17/09/ 1857 Página: 51 

"Ao Subdelegado de Policia de Mecejana. 
Consta-me que sendo entregue o meo 
Officio de 12 ôo cotrente mez em que 
recommendava a sua _proteção aos indios 
dess_a freguesia( ... )". 
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467 - Data:· 17/0911857· Página: 51 

''Aô Juiz. de· Paz de Mecejana. Constando
me que o Subdelegado do seo Districto lhe 
escrevera pedindo (fue remettem.as datas cle 
terras pertencentes aos indjo·s dess,e ·mesmo 
DistrictQ · os guaes existem em seu pC>der 
( )

.,, 
.. . . . . 

468-Data: 08/10/1857 Página: 7ó 

t'A João Ferreira, Subdelegado de Pobcia 
de Meeej.ana. AcusQ recebioa a carta, que 
V.Mce. acaba de dirigir-me c<>m data de 2 
do tnez anteced~ em qµe medis que por touo 
o me.z.corrente virã pessoalmente informar
me sgbre as terras dos indios de Mecejana, 
que pQt íntermedio tlo seo fe5pectivo G~pi
tão Mor queixarão-se a S.M. o Imperador 
das injustiças e arbittariedad~ c0ntra elles 
·e:-x:ere;.idas por causa de s-µ.é.ls' terras ( .... ~''. 

Livro: L104. Corresp()ndênçifj do Gover
no da Província. Regis(po de Ofícios aos 
Juízes, Ptomotõre:s.,. Ch-efes de Po.líti'a, 
De{egqáos e Sqbdele.gailos da Província, 
18S'J-185B' 

469 - Data: 12/11/185.7 Págjna: 1 

"Ao Juiz de Paz. deMecejana. Haja V .Mce. 
de empregar todo o seo zelo e? deligencja 
para e0.nsegµir que Manoel Saboia desse 
Districto que traz uma questão nesse.Juiso 
com o índio Valentim José da Jloeha., por 
caus.a de um filho deste que h~vendo-lhe 
sido ah;igado fugiu de casa( ... )'". 

470 - Data: 07 /12/1857 Página: 22 

~'Ao Sy,bdel~gado. de Me.c~jana. Bm respps.
ta ao seo Officio de 3 do eõrrente·'em que:me 
consulta se·dev~ ir a demarcação das terra,~ 

de Manoel Saldanha Marinho, que 
contintlãô com t~rras ·de indios, uma vez que 
aquelle Sãtdanlia Mru:inho o convidar para 
isso, tenho a ·dizer-Jhe que va, e envide a 
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seos esfórços pata que a posse dt?>s mesmos 
indios não seja inyadida." 

Livro: LllO Correspol;ldência do Oover
no da Pro11íncia. Registro de Ofíeios aos 
Juízes de Direitô, IS66-187i 

471 - Data: 09/06/ 1866 Página: 20 

"Ào Juiz de Direito de Granja. Remetto a 
V.Mce. a incJuz(l repre'sentação do
cumentadaque ao Governo Imperial djri.gio 
o índio lgp:acio Francjscó Rodrigues., quei
xando-se. da pdsão arbitraria que soffreu 
'em Villa Viçosa por ordem do-Dele,gado de 
Policia Severiano das Neves, e bern assitn a 
copia junta d0 aviso do Ministerio da Justi
ça d'e 18 de,maio do e0rrente anno._, afim de 
que V .Mce. na forma determjnacla no mes
mo aviso, pr0ceda eõntra aquelle 
funçiot1aiio nos termos da lei, dando conta 
do resultado a es.ta.PresídeAcia." 

Conjunto CEl .. 18: Secretaria d9 Gover
no da Províncla do C~a'rá - Ofícios ao 
Ministério da Agricultµt~, Comêtcfo e 
Obr.as Públicas,. 

LivrQ: Ll44 Registr.o dos Ofícios da Pre
sidêncía da Província dirigidog ao Mi
nistério da Agriculturq, Comércio e 

Obras Públicas) 1861-1872 

472 - Dat(t: 22/07/1861 Página: 5 

"Tractando de dar cumprimento ao ,que foi 
me reeo:mmendado por V .Exa. em aviso de. 
2.2 do mez proximo passado p(!ra serem 
ven<diclasas terra$ comprehendidas nalegua 
em quadro da e:xtincta Villa de Arronches 
( ... )"'. 
473 - Data: J 1/11/18'61 Página: 12-13-

''De·confornridade com as otdens deV .Exa. 
expedidas em aviso,circul:ar de.21 de junho· 
ultimo, tenho:ahonradeenviar( ... ) aDiree-
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toria de Finanças ( ... ) determinando as 
necessarias averiguações afim de serem 
dados varios esclarecimentos sobre aldea
mentos de índios ( ... )". 

474-Data: 13/12/1861 Página: 15 

"( ... ) Petição em que grande numero de 
moradores da povoação de Arronches, to
dos pobres, suplicam de conceder-lhes para 
patrin:ionio da Capella Erecta naqueJla po
voação 500 ou 600 braças da legua em 
quadro que pertencia a extincta Aldeia de 
Arronches( ... )". 

475 - Data: 27 /12/1861 Página: 16 

"Acuso a iecepção do aviso circular de 28 
de agosto ultimo, em que V .Exa. exige 
informações sobre diversos quesitos 
concernentes a cathechese e civilização dos 
índios aldeados e por aldear, afim de ser 
methodisado tão importante serviço. Em 
resposta, cabe me diser a V .Exa. que nesta 
Província nenhuma tribu existe no estado 
selvagem, e que desde o anno de 1833, 
epocha em que forão extinctas as 
Directorias a que estavão sujeitas as diffe
rentes aldeias estabelecidas na Província, 
extinguirão-se estas, e ficaram os índios 
confundidos na massa geral da população 
civilizada, sendo incorporada aos proprios 
nacionaes a parte devoluta dos terrenos( ... ) 
alem destes foi ultimamente fundado, o 
anno passado, o pequeno aldeamento do 
termo de Milagres ( ... ) do que restou ôa 
numerosa tribu dos Chocós ( ... )". 

476 - Data: 07 /02/1862 Página: 20 

"Pass-0 as mãos de V .Exa. para que se digne 
fazer chegar ao alto conhecimento de S.M. 
o Imperador uma petição documentada de 
diversos índios e extranaturaes habitantes 
do termo de Maranguape nesta Província, 
em que pedem providencias para garaniia 

de seus direitos em uma questão de propri
edade territorial ( ... )". 

477 - Data: 24/05/1862 Página: 31 

"Communico a V .Exa. que, segundo me fez 
contar o Comissario de Socorros Publicas 
nomeado na Villa de Milagres desta 
Provincia, tendo-se desenvolvido a epide
mia do colera-morbus na aldeia de índios 
estabelecidos naquelle termo, su
ccumbiram arefeiida epidemia o respectívo 
director o cidadão Manoel José de Souza, 
quatro índios, e um individuo contra:tado 
para ensinar doutrina christã a esses infeli
zes." 

478 - Data: 31/08/1862 Página: 32-35 

"( ... ) Directoria das Terras Publicas e Colo
nização aviso do mez de junho proximo 
passado. Junho 12. Exigindo novos 
estabelecimentos concernentes a cathe
chese e civilização dos índios ( ... )" 

479 - Data: 21/02/1863 Página: 43-49 

"( ... ) Directoria das Terras publicas e Colo
nização( .. . ) Nº7- mandando remetter com 
a põssivel brevidade a Secretaria d'Estado 
informações circunstanciadas a cerca da 
discriminação de terrenos devolutos de pro
priedades particulares na 1 · sesmaria dos 
indios de Mecejana ··~ Nº 8 - transmittjndo 
para ser informado o requerimento em que 
o padre José Ferreira Lima Sucupira expõe 
que os indios1de M~cejana d' esta Província, 
continuam a ser victimas de perseguições e 
vexames de toda sorte, a despeito das ordens 
expedidas em 1857 e 1858 ( ... ) Nº 10 -
dizendo que não tendo o padre José Ferreira 
Lima Sucupira apresentado prova nem 
documento algum que demonstrasse as per
seguições e vexames_ que allegou estarem 
soffrendo os indios de Mecejana, nenhuma 
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providencia tinha o governo imperial a dar 
( ... )". 
480-Data: 31/12/1863 Página: 62 

"Existia na "Cachorra-Morta" lugar per
tencente ao termo de Milagres um aldea~ 
mento, do qual era Director Manoel Jo_sé de 
Souza, que por ocasião da epidemia do 
colera-morbus succumbiu, victima da dedi
cação, com que socorria a aquelles infeli
zes, alguns dos quaes succumbiram ames
ma epidemia. ( ... )parecendo-me conveni
ente um novo director dos referidos indios, 
exige esclarecimento a respeito da pessoa 
mais idonea para exercer as respectivas 
funcçôes ( ... )". 

481 - Data: 02/01/1864 Página: 63-65 

"Em cumprimento as ordens de V.Exa.jun
to envio as notas explicativas dos avisos 
expedidos pela Secretaria de Estado ( ... ) 
Directoria das Terras Publicas ( ... ) se pro
videncie sobre a repressão dos abusos com
metidos pelo posseiro do terreno denomina
do "Pitaguary" situado no perímetro da 
sesmaria de Mecejana que não só tem usur
pad"o terras pertencentes ao Dorninio Naci
onal, como tambem empregado ameaças e 
perseguições contra os indios." ~ 

482 - Data: 14/03/1864 Página: 75 

"Acuso a recepção dõ aviso que V.Exa. se 
serviu dirigir-me em 16 de fevereiro ultimo, 
communicando que pelo Art. 2º do Decreto 
Nº 426 de 24 de julho de 1845 se .acha 
determinado que a nomeação dos directores 
de aldeamentos pertence ao Presidente da 
Província, sob proposta do respectivo Di
rector Geral, do que fico int~irado." 

483 -Data: 25/05/1864 Página: 77 

"Passo as mãos de V .Exa. a incluza petição 
assignada por varios agricultores do 
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Municipio de Maranguape desta Província 
em que pedem a S.M. o Imperador para 
mandar fazer-lhes extensivas o favor de 
serem medidas as terras que lhes pertencem 
por posse de legitimação segundo aLey Nº 
601 de 18 de setembro de 1850 ( ... )''. 

484 - Data: 07 /06/1864 Página: 78 

"Passo as mãos de V.Exa. a incluza petição 
em que os decendentes dos índios da 
extincta aldea Crauçanga do Municipio de 
Maranguape da Comarca da Capital, pedem 
a S.M. o Imperador a graça de serem demar
cadas suas posses de terras situadas dentro 
da ses:maria concedida aos antigos índios da 
dita povoação." 

485 - Data: 23/02/1866 Página: 107-108 

"Em observancia das ordens de V .Exa. pas
so as mãos de V .Exa. as incluzas notas dos 
avisos expedidos pela Secretaria deEstado 
( ... )nos meses de abril a dezembro p.p. ( .. . ) 
aviso de4 de julho-teve comprimento( ... ) 
aviso de 22 de julho-archivadaremettendo 
o requerimento em que Manoel Felippe de 
Lima e sua mulher se queixão de haver sidos 
esbulhados dos terrenos que consistiam o 
patrimonio do aldeamento de Baturité, afim 
de ser informado." 

486- Data: 24/08/1866 Página: 116-117 

"Em observancia das ordens de V .Exa. 
expedidas em aviso circular de 21 de junho 
de 1861, tenho a honra de passar as mãos de 
V.E:\a. as inclusas notas explicativas( ... ) 8 
de,março - declarando ter sido inde'firido o 
requerimento em que diversos indios do 
aldeamento deBaturité pedião a restituição 
de terreno do mesmo aldeamento." 

487-Data: 19/02/1868 Página: 137-l40 

"Em observancia das ordens em aviso cir
cular de 21 de junho de 1861, tenho a honra 



94 DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE 

de passar as mãos de V .Exa. as notas 
explicativas ( ... ) 19 - Exigindo os vasos 
indígenas que se poder aqui encontrar, cuja 
forma e natureza não participam do estado 
da civiHzação actual." 

488 - Data: 10/02/1869 Página: 153-164 

"( ... )apontamentos sobre os assumptos re
latados a nota junta do aviso do Ministerio 
da Agricultura( ... ) Comercio( ... ) Navega
ção( ... ) Cathechese. Os poucos índios que 
ainda restam nesta Provincia estão 
confundidos com a população e vivem de 
trabalho agricola ( ... ) em milagres ho lugar 
denominado "Cachorra-Morta" ha onze 
índios mansos aldeados a inspecção de um 
director." 

489- Data: 30/06/1869 Página: 168 

"Tenho a honra de acusar recebimento do 
aviso de 20 do mez passado, em que V.Exa. 
me comunica ter transmittido ao Exmo. 
Ministro da Fazenda os custos de medição 
e mais papeis relativos ( ... ) aos terrenos 
medidos e demarcados pelo engenheiro 
Antonio Justa Araujo na primeira sesmaria 
dos indios de Mecejana ( ... )". 

490 - Data: 06/ 12/1869 Página: 174 

"( ... ) exige desta Província os esclareci
mentos que se possa obter acerca do Serviço 
de Cathechese e Civilização dos indios des
ta Província. Em resposta tenho a informar 
a V.Exa. que todas as averiguações que 
fizeram os meus ántecessores e eu mesmo 
acabo de fazer, nadase podecolherarespei
to de não existir actualmente em parte algu
ma da Província aldeamento." 

491 - Data: 02/01/1872 Página: 186 

"Em resposta ao aviso de V.Exa. de 16 de 
dezembro do anno findo, solicitando com 
instancia d 'esta Presidencia uma declara-

ção se existem índios no estado selvagem 
nesta Província( ... ) cumpre-me como infor
mação declarar a V .Ex a. que os poucos 
índios que ainda restam nesta Província, 
estão confundidos com a população e vi vem 
de trabalhos agricolas. Em Milagres no 
lugar denominado "Cachorra-Morta" ha 
onze indios mansos aldeados sob a 
inspecção de um director. 

Livro: L145 Registro dos Ofícios da Pre
sidência da Província dirigidos ao Mi
nistério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, 1872-1876 

492'-Data: 07/08/1872 Página: 6 

"( ... )acusar o recebimento do aviso circu
lar, que, em data de 13 de junho proximo 
findo, sob Nº 12, V.Exa. se dignou de diri
gir-me. Devo em resposta, participar a 
V .Exa. que empregarei todos· os esforços, 
afim de que não se repitão as queixas que os 
indios dirigem ao Governo Imperial, contra 
a violencia de que são objetos, suas pessoas 
e bens, bem como, que se despense todos os 
auxilios aos mission&rios, que se encarre
garem da cathechese e civilização dos 
indígenas ( ... )". 

493 - Data: 18/11/1872 Página: 8 

"Em resposta ao aviso circular de V .Exa. de 
31 de outubro ultimo, Nº 14 solicitando, 
com urgencia, esclarecimentos relativos a 
aldéamentos de indios. creados nesta 
Província, nome desses á1aeamentos, fre-

~ . . . . . ' . 
gues1a e mun1c1p1os em que estão situados, 
numeros de índios que habitão ( ... )cumpre
me scientificar, a V.Exa. que os poucos 
índios que ainda restão nesta Província, 
estão confundidos co1n .a população, e vi
vem do trabalho agricola. Não ha al
deamento propriamente dito. Em Milagres, 
no lugar denominado "Cachorra-Morta" ha 
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onze indios mansos, aldeados sob a inspec
ção de um diretor." 

494 - Data: 21/03/1874 Página: 12 

"Tenho a honra de acusar o recebimento do 
aviso reservado de V.Exa. firmado em data 
de 14 de janeiro ultimo, a que acompanhou 
a petição documentada, de diversos iildios 
da Cidade de Baturité ( ... )cabe scientificar 
a V.Exa. que nada mais tenho a acrecentar 
a prestada pelo lnspector e o respectivo 
Contador da Thesouraria da Fazenda desta 
P . . ( )" rov1nc1a ... . 

495 -Data: 27/07/1874Página: 14 

"Tenho a honra de passar as mãos de V .Ex a. 
a inclusa copia de uma representação que, 
em data de 5 de março ultimo, dirigio-rne o 
Subdelegado do Districto d' Almofà.la, so
bre as terras possuidas pelos índios da tribu 
Tremembé ( ... )''. 

496-Data: 18/12/1874 Página: 18 

"Tendo alguns índios descendentes dos pri
mitivos povoadores doextincto aldeamento 
do termo da Cidade de Baturité, desta 
Provincia, recorrido ao Governo Imperial 
para que fossem mantidos nas terras, que ali 
possuem por suces~ão d'aquelles, a quem 
ellas forão doadas, expedia-se pelo 
Ministerio, a cargo de V .Ex a. que se medis
sem e demarcassem estas terras, afim se 
serem concedidas aos referidos índios( ... )''. 

497 -Data: 03/03/1875 Página: 20 

"( ... )com relação aos indios, poucos exis
tem nesta Província e se achão confundidos 
com a população, vivendo do trabalho agri
cola. Não ha aldeamento propriamente dito. 
Em Milagres no lugar denominado ''Ca
chorra-Morta" existem onze índios mansos 
aldeados ( ... )". 
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498 - Data: 08/04/1875 Página: 21 

"Cumprindo o que por V .Exa. me foi 
recommendado em aviso de 15 de fevereiro 
ultimo, nomeei o engenheiro Antonio Gon
çalves da Justa Araujo Juiz Comissario 
para demarcar as terras do extincto Aldea
mento de Baturité ( ... )'>. 

499-Data: 01/09/1875 Página: 23 

"Tenho a honra de transmittir a V.Exa. a 
inclusa petição documentada de diversos 
moradores na extincta villa, e hoje povoa
ção de Arronches, ( ... )a qual impretão de 
S.M. o Imperador a graça de serem concedi
dos 500 ou 600 braças de terra, na legua em 
quadro, pertencente outrora a antiga aldea 
de índios ( ... )". 

Conjunto CEl.19: Secretaria do Gover
no da Província do Ceará - Ofícios ao 
Ministério da Justiça. 

Livro: 132 Correspondência do Governo 
da Província,. Ofícios ao Ministério da 
Justiça, 1843-1850 

500 - Data: 08/04/1,846 Página: 47 

"Acerca de um requerimento do padre José 
Ferreira Lima Sucupira, que pede ao Gover
no se digne a esclarecer se os Promotores 
Publicas podem advogar no civil contra 
liberdade de individuos que querem reduzir 
a escravidão. ( ... ) contra a liberdade os 
Promotores Publicas das duas Comarcas 
[Aquiras e Baturité] a quem a lei incumbe o 
dever de denunciar daquelles que reduzirem 
a escravidão pessoas livres( ... )". 

501 - Data: 26/01/1847 Página: 61 

"Acerca da residencia dos missionarias 
capuchinhos nesta Provincia, e que dará 
inteira observancia ao que a este respeito foi 
ordenado." 
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Livro,: LlJ4 Co"espo.ndênaiado Gove·r
il(J áa Provinc'ia. Ofícios ao Mini-stétio da 
:Justiça, 18$7-1859 

502 - Data: 22/09/1857 Págjna: q3 

"Relativamente a furtos de tt©ança§. Em 
resposta ao .aviso reservado de 3 de julho 
ultimo., pelo qual V .Exa. procura saber até 
que ponto é verdadeira uma 
corres,pondencia de~ta Provinc1a pa~a o 
€orreio Mercantil na parte,, em que diz qU'e· 
se. desço.brio no Ipú um b~hdó de ma,lfeito
res?, que< se ócupavão em furtar en~anças 
para mais tarde reagzilas a e$cravidão. ( .. ~) 
até esta data apenas chegou ao me_o eonhe
cime.nto 0 roubg de um menor feito no termo 
de V'illa Yiçoza ( ... )". 

Conjunto CEl.20·: Secretaria dQ. Go•er
no da Província do Ceará - Re.gistro 
Geral da Correspondência. 

Livro: Ll 79 Gortespoi1.dência do Gover
no da Província. Registro G'r-(l;l da Cor
respondência, 1847-1850 

503 - Data: 26/10/1847 Página: 4 

"Ao Director Geral dos indios ordenando 
q~1e informe que destino tivera o oonto e 
9-uioheri'tos mil reis recebido& pata 
cathechese dos indies. Cum,pre que V:Sa. 
me informe gue destino tem tido o conto e 
quinhento~ rnilreis que rece~beo V .Sá. pani 
ser app1iczclo na catheches-e e civilizaç;ão 
dós indio's, que alias me const,à, não e~istetn 
na Prov incia." 

LivrQ: L181 Cf!rrespondênçia do. Gov.er-· 
no da Província. Registro Geral da Cor• 
respQndênc'ia, 1855-1857 

504 - Data: 11/10/1855 Página: 41 

"'Of'ficio ao Vigati0 daCapital. Em resposta 
ao Oificio que V.Mce. dirigi'o a este Presi
dente em d~ta de 19 de agost© passa:do, 

consultando se as te.rras que.fizer<ão parte.do 
patrimonio da ex tine.ta Villa de M~cejana, e 
que· se achão atualmente ificõrpotadas aos 
proprios naeionaes, devem ser registradas 
pelo Inspect'dr da Thesouraria na qualidade 
de Agente do Governo, ott pekis,inêlividuos 
que n'ellas se ac-hão e0m0 foreir@s; tenhe a 

dízer-lhe que nem a Thesouxaiia pode s~r 
compelida a fazer registrar aqueJlas: terras,, 
que pelo facto de pertencerem a nação estão 
exe.mplas cres:safórmâlidade, nem tão pou
co ·os foreiros, aos quaes. o citado regula
ffiel)tõ não itnpõe semelhante.Qbrigação.n 

505 - Data: 17/10/1,855 Página: 41 

"Ào V'igario de 'Villa Viçosa. lnform© ~m 
(Jrgencia a este Governo sobre o que se 
contem na petição incluza1que de;volverá. A 
s~er éxacto o que·allega,rão os peti~rónari()~, 

muito conven1 e espero,. a fun de ·evitar 
ee>nflitos desagradaveis: que V.Mce. ptoeu
taiâ por meió êle exhotaçt)es e conselhos 
GOn'lencer aos hàbitantes d'essa fFeguesia 
que as declara~Õ'es poi: elles feitas p·ara o 
registro de terras não coafere nenhtJm dir~i
to· aos p.ossuidores., e que por tanto não 
podem em virtude d'ellas assenhorar-s~ d~ 
terrenos sobre os quaes. ha.le.tigio~ ou de que 
estão outros de posse." 

Livro: L190 Correspondência do Gover
,no da Peovíticia. Registro Geral da Cor
respon.dên.ci'q, 18~0-1821 

5'06- Data: 16/10/1818 Página: &1-$3 

''Circular dirigido aos ,e;ommandantes Ge
rais de ·nestri1et0, e Direet0res de~ indios. 
Sendo ger2ltnente conhecidQ ( ... ) que tem 
tidq, a llopulação desta,{~apltania,, eprC)me
ter maiô'r crêscim.ento exige da minha parte 
pr:Ovídenéiar para assegurar á abundància 
de generos de primeira necessidade, 0u pelo 
menos evitar a escassez, porem estas provi-
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dencias devem ser justas, suaves, beneficas 
e.que longe de ofenderem os sagrados direi
tos da propri€dade individual os ( ... ) e.auxi
liar. Estes são os principios que o nosso 
amavel e augusto Soberano tem adotado a 
favor de seus vassalos, cuja felicidade hé o 
unico objecto do seu Real cuidado, ( ... ) 
como sua representante nesta Capitania por 
dever e obrigaçao não posso o afastar. 
Como o principio de todas as couzas hé o 
Santo( ... ) de Deérs Senhor nosso, não pode 
haver duvida sobre a necessidade de 
seminar aos meninos o principio de nossa 
Santa Religião. Constame que na maior 
parte dos Destrictos do seu commando não 
existe hum só sacerdote, a que por dever 
pertencia o ensino da Doutrina Chris~, e 
que alguns dos mesmos Destrictos se· achão 
a grande distancia daigrejamatriz; portanto 
ordeno a V mce ( ... )''. 

507 - Data: O 1/08/1820 Página: 13 

"Officio dirigido ao Director Martinho da 
RochaMaciel. Por esta dispenso a Vmce. de 
ser Director dos indios de Monte~Mot Ve
lho por haver nom.eado a Lúiz de Mattos de 
Gouvêa Commandante do Destricto de 
Canapistola: por tanto logo que o dito lhes 
apresentar seu titulo V mce. lhe deverá fazer 
entregar todas as ordens que estão em seu 
poder. O que participo a Vmce. para sua 
intelligencia e devida execução." 

508 - Data: 01/08/1820 Página: 13 

"Officio dirigido ao Commandante José 
Alves de Moura. Havendo nomeado Luiz de 
Mattos de Golvêa para Director dos indios 
de Monte-Mor Velho ( ... ) ordeno a Vmce. 
que interinamente una ao seu Destricto o de 
Canapistula, e fique commandando esJe 
( ... )". 
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509 - Data: 01/08/1820 Página: 14 

"Officio dirigido ao Director Florencio 
José de Freitas. Com este remetto a Vmce. 
o indio Antonio Soares Pereira, que vai 
dispensado do serviço que Vmce. lhe havia 
destinado, devendo V mce. ficar entendido 
da data desta em diante, que os índios que 
por este Governo forem mandados dar a 
particulares, Vmce. só os dara no caso que 
elles se queirão alugar, ou dos vadios, ha
vendo-os, porque estes sempre devem ser 
constrangidos a trabalhar para a sua 
subsistencia. Ficão exeptuados desta regra 
os que devem ser empregados no Real Ser
viço, e aquelles que eu houver de conseder 
por ora para trabalharem em olarias, guar
dadas sernpre neste caso as disposições do 
Directorio." 

510 - Data: 14/08/1820 Página: 22 

"Officio dirigido ao Capitão-Mor Antonio 
José Moreira Golvêa. Vmce. logo que esta 
receber determinará a cada hum dos 
Commandantes de Destricto que lhes são 
subordinados forme huma relação de todos 
os vadios, vagabundos e ociosos que não 
tem officio, emprego, nem modo de vida, 
declarando a côr de cada hum, seu estado e 
o lugar mais certo de sua residencia, porem 
com clareza, e individuação; e Vmce. a 
formará desta vil la e tudo me remetterá com 
sua carta. O que participa a V mce. sua 
devida execução.'' 

511 - Data: 27/09/1820 Página: 56 

"Officio dirigido aos Directores das Villas 
de Arronches, Soure, Monte Mor Novo, 
Monte Mor Velho, Villa Viçosa, Ibiapabae 
A1mofala. Dirigindo-se todos os sabias re
gulamentos, praças concedidas aos indios 
desta Capitania afim de aproveitar esta(. .. ) 
de vassalos livres na agricultura, pesca e 
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artes, para que não só vi vão comodamente, 
como favoreção o comercio de exportação, 
e emportação, hoje por hum mal entendido 
politico, vejo com grande pezar meo as 
villas de índios e seus termos normais ( ... ) 
que tanto ( ... ) nos casos, como nas suas 
igrejas matrizes e ( ... ) forma nos campos 
sem que o pequeno numero que existe em 
cada villa tenhão mantimentos para 
subexistir e suas familias. Motivo porque 
ordeno a V mce. que da data desta em diante 
ficão derrogadas, e sem nenhum efeito todas 
as ordens de meos antecessores para dar 
indios de alugar a qualquer pessoa seja de 
que ordem ou qualidade for, ficando só 
permetido poder qualquer particular( ... ) de 
alugar ( ... }quando os mes.mos índios de sua 
livre vontade sequeirão ajuntarcutneste, ou 
aquelle devendo para isso pedir o índio 
licença a V mce. que nunca lhe poderá negar 
neste caz0 e em sua presença fará o ajuste 
por escrípto com o anno com que o índio 
seguirá a saldos bem entendidos que para 
com os indios nunca o ajuste será senão aos 
meses, ou dias e nunca jamais porannoa fim 
de evitar o que muitos moradores desta 
Capitania costumão fazer para com os 
indios para lhes não pagarem que vem a ser 
( ... )antes que finaliseo anno, certos em que 
elles fogem e depois se valera do insulto da 
ordenação para lhes não pagarem por não 
terem finalizado o tempo, e elles indios com 
receios de castigos nunca vão preencher o 
prazo contratado, e os índios que voluntari
amente se quiserem alugar, e os indios me
nores com consentimento dos seus pais po
derão ser soldados por anno, devendo 
Vmce. primeiro fazer os mais rigorosos 
exames no modo com se ( ... )na casa que 
( ... ),pois que onde houver maos exemplos 
em ( ... ), por titulo algum permitira que se 
hajão de a soldados, e só( ... ) para aquellas 

casas onde lhe ( ... )como christão portugues. 
Hé do seu dever e obrigação pelo cargo que 
ocupa evitar a ociosidade nos indios, e que 
aos desocupados pois que estes ( ... ) são 
motores da pertubação, do surcego publico: 
devendo ao mesmo tempo fazer com que 
todos vivão empregados principalmente na 
cultura das terras e não consentir de forma 
alguma que levem dias inteiros deitados nas 
redes como actualmente praticão, As mu
lheres ( ... ) algodão e ocupar-se em outros 
trabalhos proprios do ( ... ) da presente or
dem ficão exceptuados aquelles indios que 
forem precisos para o Real Serviço, a sim 
como os que estão no costume levarem os 
correios, e aquelles que tenho determinado 
a dar para olarias,. enquanto estiverem neste 
exercício. ( ... ) minha ordem ( ... ) que no 
primeiro dia de preceito de missa no( ... ) da 
igreja matriz, finda a missa paroquial 
Vmce. em alta vós fará ter aos indios para 
que todos venhão ( ... ) conhecimento de 
quanto ordeno em beneficio delles, para 
melhorara sua sorte, e de como a sim o tenha 
executado me dará parte por escripto. Deos 
guarde a Vmce .. Villa de Fortaleza, 27 de 
setembro de 1820." 

512 - Data: 30/09/1820 Página: 58 

"Officio dirigido á Camara de Villa de 
Soure relativamente á proposta de Capitão 
Mor dos índios, e á sua aprovação. Acuzo a 
recepção da carta que Vmces. me dirigirão 
datada de 27 do corrente que acompanhava 
a proposta feita na conformidade da Lei e 
mais Reais Determinações para o posto de 
Capitão Mor dos índios dessa villa. Confor
mando-me com a dita proposta tenho 
approvado o primeiro proposto Francisco 
da Costa Lira o que participo Vmces. para 
que faça contar ao proposto, afim de que 
com sua folha corrida solicHe na Secretaria 
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desse Governo a sua patente, sem a q ualnão 
poderá ter exercício." 

513 -Data: 06/10/1820 Página: 62 

"Officio dirigido ao Senado da Camarada 
Villa de Arronches. A~uso a recepção da 
carta que Vmces. me dirigirão em data de 4 
do presente mes que acompanhava a pro
posta feita na conformidade da Lei e mais 
Reais Determinações para o posto de Capi
tão Mor dos indios de,ssa villa. Confor
mando-me com a dita proposta tenho apro
vado o primeiro proposto Antonio Tavares 
o que participo a V mces. para que faça 
contar ao proposto, afim de que com sua 
folha corrida solicite na Secretaria desse . 
Governo a sua patente, sem a qual não 
poderá ter exercicio." 

514 - Data: 09/10/1820 Págjna: 65 

"Officio dirigido á Camara da Villa de 
Soure. Vmces. cóm a brevidade possivel me 
informarão circunstanciadamente dos mo
tivos e rasões por que os indios são deserta
dos dessa villa, e porque não ter lavouras de 
mantimentos, e por que as mulheres( .. . ) de 
cujo passo há tanta falta nessa Capitania, 
que precisa vir de fora para fazer saca~ia." 

515 - Data: 17/10/1820 Página: 73 

"Officio dirigido ao Senado da Camarada 
Villa de Mecejana. Recebi a carta que 
Vmces. me dirigirão que acompanhava a 
proposta feita na conformidade daJei para o 
posto de Capitão Mor de Ordenanças dessa 
villa, e conformando-me com a dita propos
ta aprovo a Anthanario Maciel primeiro 
proposto para o posto de Capitão M·or. O 
que participo a Vmces. para sua inteJigen
cia, para que fação.ao dito promovido de que 
com sua folha corrida haja de solicitar sua 
patente na Secretaria desse Governo sem a 
qual não poderá ter exercício." 

99 

516 - Data: 18/10/1820 Página: 73 

"Officio dirigido ao Director de Almofala 
Pedro Luis Pereira. V1nce. logo que esta 
receber obrigue a todos os que tem gados e 
pastos nas terras de lavouras dos indios, ou 
lhes tragam suas plantações, que ( ... ) seos 
gados sem excepção de pessoas e todo o que 
a ( ... ) não cumprir seja preso e remetido a 
minha presença." 

517 - Data: 23/10/1820 Página: 76 

"Officio dirigido ao Director de Mecejana 
Florencio 1 osé de Freitas. Vendo sua repre
sentação sobre dar 4 indios por semana para 
o corte de madeira para o trapixe, lhe deter
mino que não tendo outro recurço, tire dois 
dos que dá a D. Ana de Castro, 1 ao padre 
Antonio de Castro, e 1 ao Pacheco e suscitão 
4 promptos." 

518 - Data: 30/10/1820 Página: 84 

"Officio ao Comrnandante de Villa Viçosa. 
Recebi a sua carta de 8 do corrente, e a 
relação dos moradores desse Destricto a 
quem Vmce. determinou plantações de 
mandioca e milho, ficando certo em tudo 
mais que me participar." 

519-Data: 31/10/1820 Página: 86 

Ofício dirigido ao Senado da Câmara de 
Messejana. 

520 - Data: 10/11/1820 Página: 94 

Ofício dirigido ao comandante Pedro Luis 
Pereira. 

521- Data: 18/1 1/1820 Página: 103 

Ofício di rigido ao Juiz de Fora da Vila de 
Messejana. 

522 - Data: 02/12/1820 Página: 118 

"Officio dirigido ao Director de Monte
Mor o Velho. V mce. fará prender Pantalião 
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Gomes Pereirá, e o indio Antonio Soares da 
Direcção de Arronches, e os fará remetter a 
salla deste Governo." 

523 - Data: 04/12/1820 Página: 120 

Ofício dirigido ao Senado da Câmara da 
Villa de Arronches. 

524-Data: 07/12/1820 Página: 122 

"Officio dirigido ao Commandante, ou 
Director de indio de Monte-Mor o Velho, 
aos Directores de Villa Viçosa, S. Pedro de 
Ibiapina e de Almofala." 

525- Data: 11/12/1820 Pág.ina: 127-128 

Offcio dirigido ao comandante deAlmofala. 

526 - Data: 13/12/1820 Página: 131 

Circular aos comandantes e diretores das 
tais vilas de índios. 

527 - Data: 20/12/1820 Página: 137 

Ofício dítigido ao Senado da Câmara de 
Messejana. · 

528 - Data: 20/12/1820 Página: 137 

Circular dirigida aos diretores de índios de 
Arronches, Messejana e Soure. 

529- Data: 20/12/1820 Página: 137 

Ofício dirigido ao diretor de Monte Mor o 
Velho. 

530 - Data: 02/01/1821 Página: 150 

Ofício dirigido a Câmara da Vila de Monte 
Mor o Novo. 

531 - Data: 02101 / 1821 Página: 151 

Circular dirigida aôs Capitães Mores, a 
exceção de Messejana, Soure e Arronches. 

532 - Data: 11/01/1821 Página: 160 

Ofício dirigido ao Senado da Câmara da 
Vila de Messejana. 

533 - Data: 16/01/1821 Página: 166 

Ofício dirigido a Câmara de Vila Viçosa. 

534 - Data: 17/01/1821 Página: 167 

Ofício dirigido ao Juiz de Fora da Vila de 
Messejana. 

535 -Data: 17/01/1821 Página: 167 

Ofício dirigido a Câmara da Real Vila de 
Arronches. 

536- Data: 18/01/1821 Página: 168 

Ofício dirigido ao capitão moF de 
Messejana. 

537 -Data: 11/10/1821 Página: 160 

Ofício dirigido ao diretor de Monte Mor o 
Velho. 

Conjunto CEl.21: Secretaria de Polícia 
da Província do Ceará. 

Livro: L193 Correspondências do Secre
tário de Polícia ao Presidente da Pro
víncia do Ceará, 1842-1843 

538 - Data: 21/07/1842 Página: 15V 

"Das partes que recebi da policia consta que 
foi esta noite preso Manoel Joaquim de 
Oliveira por haver espancado a hua india de 
nome Antonia Maria da Luz: ordenei ao 
Subdelegado que proceda contra o crimino
so de pois de feito o corpo de delicto ( ... )." 

539- Data: 28/01/1843 Página: 43V 

"Sendo-me por vossa Exa. recomendadas 
em Officios de 6 e 22 de novembro do anno 
findo, as prisões dos rebeldes, Domingos F . 
de Veras, e índio Simão Barboza, com 
Officio incluso, sob Nº 1 informo a V.Exa., 
que não será possível capturar o primeiro 
delles sem hua intelligencia com o Exmo. 
Presidente da Provincia do Piauhy, e o se
gundo não o trouxe, pelo ex pendido no rol. 
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Nº 2. Resta dizer a V.Exa. que fiz toda a 
preciza d.êligenc.ia para éumprit o de
terminado, porem avista, de circunstancias 
taes, não he crivel <;]De a ·marcha da justiça 
tenha s~:guida reeta. V.Exa. mandará afinal 
o que melhor intender. Deus guarde( ... )". 

Li'vro: L34:1 Registro de Corres
pondêtuJias Dlversas da Secretaria de 
Polícia,, 1838 

S40 -Data: 02/07/1858 Râgina: 33 

"Ao ·Subdelegado ele Meoêjana:. ·Estou in
fonn:ado de, que João Leonel de Menear 
morador nesse Districto, achando-se a 
tra,balhar no dia 28 dt:> tnez proximo passa
do, em teJZras do seu sitio Ancury, foi ahi 
surprehendido p'Or urn ·grup0 deoindios to.d©S 
armadQ~. a cuja frente s-e aohavão Pedro 
Dias, Thomé de tal, João Francisco 
Monteiro, Apolírtario, e o pardo Aiexandre-~ 
os quaes todos~ depois de o insqltar com 
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palavras obterão a que o 1nesmo Leonel 
trabalhass.e em suas terras. Cumpre que 
Vmce. dand0 desde já as devidas provi:. 
dencías para que taes factos não se 
reptodu-zão jamais, faça comp<;trecer em 
minha presença aqueJes.individuos afim de 
poder eu indagar circunstancias daminante 
de,sse facto. Chefé d~ Pólicia .'' 

541 - Data: 07/08/1858 Página: 85 

'~Soqte·e~aeatuba ao Subdelegado. dom os 
signaes da nota inclusa procure V mce. e;ap
tur-ar para me ser remettido cotn a neces
saria segurança o indio João tle tal, que 
se;gundo se>u informado reside. em 
Maracartahu onde costuma ir a esse 
Distdcto. Indio.João,idade de 18.a 20anos,, 
·estado solteiro, natuPal do Suipi, estatura 
baíxa e ,gros"sô, nariz cnato, rosto enfa
ruscado .e largo, cabelos, estitados e duros, 
barba tl$nhuma.i:i 



ÍNDICE TEMÁTICO 

ABANDONO (ou evasão) DAS 
ALDEIAS: 44, 46, 57, 60, 64, 
70, 72, 73, 76,77,81,94, 179, 
205, 213, 234, 317, 333, 341, 
369, 379, 514. 

ADMJNISIRAÇÃODASALDEI
AS (vide também Diretor dos 
índios, Diretor-Geral dos Índios, 
Diretório Pombalino, Missioná
rios): 15,50,52,58,59,74,84, 
87, 101,125, 128, 134, 150, 165, 
174, 182, 187, 191, 199, 203, 
212, 225, 227, 228, 230, 236, 
238, 244,245, 246, 247, 248, 
249, 250, 274, 275, 278, 279, 
284, 308, 315, 317, 318, 320, 
321, 322, 324, 332, 339, 341, 
343, 346, 349, 359, 361, 362, 
363, 366, 361, 371, 372, 373, 
376, 377,430,433, 435, 507, 
508, 519, 522, 523, 524, 525, 
526, 527, 528, 529, 530, 532, 
533,534,535,536,537. 

AFORAMENTOS: 12, 13, 16,20, 
22, 28, 29,36,37, 170,284. 

AGRICULTURA: 13, 46, 53, 58, 
61 , 85, 106, 146,166, 173, 183, 
184, 191, 212, 338, 341, 360, 
506, 511. 

ALDEAMENTOS OU ALDEIAS: 
vide Abandono das Aldeias, Ad
ministração, Aforamentos, Bens 
dos Índios, Demarcação, Despe
sas, Extinção de Aldeias, Igrejas 
e Capelas nas Aldeias, Novos 
Aldeamentos, Rendas das Al
deias, Sesmarias, Terras de Al
deamentos, Terras de Aldeias 
Extintas, Transferênciasdeíndi
os entre aldeias. 

ALISTAMENTO DE ÍNDIOS 
(vide também Companhias de 
índios): 139, 210. 

AR'IfüANAT01NDÍGENA:200. 
BEBIDASALC'OÓUCAS:45, l(f), 

188. 
BENS DOS ÍNDIOS (vide~

bém Terras de Aldeamentos, 
TerrasdeAldeias Extintas): 13, 
16, 17, 28, 29, 30. 36. 37, 169, 
192, 254, 256, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267. 268, 
271 , 272, 273, 311 , 312, 325, 
326, 327' 350. 

CAPITÃO E CAPITÃO-MOR 
DOS ÍNDIOS (vide também 
Comandante dos índios, Sargen
to-Mor dos índios): 59, 70, 71, 
73, 137, 139, 156, 157, 163, 164, 
177, 186, 198, 212, 216, 217, 
219, 240, 256, 257, 258, 260, 
280, 283, 362,363,379, 382, 
385, 428, 465, 512, 513, 515, 
531, 536. 

CAPUCHINHOS : 32, 35. 
CATEQUESE( vide também Civi

lização, Despesas, Educ;ação, 
Missionários) : 32, 35. 286, 294, 
295, 298, 302, 310, 315, 317, 
318. 321, 322, 323, 324, 337, 
340, 475, 478, 488, 490, 492, 
503, 506. 

CIVILIZAÇÃO DOS ÍNDIOS 
(vide também Catequese, Edu
cação, Despesas, Professor): 3J7 

CHEFES E PRINCIPAIS INDÍ
GENAS': 254, 260, 261? 262, 
265, 266, 269, 272, 273, 356. 

COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS: 
313, 335,336,487. 

COMANDANTES DE ÍNDIOS 
(vide também Capitão-Mor de 
Índios): 72, 75, 77, 81, 215, 216, 
225, 229, 369, 382, 520, 525, 
526. 

COMÉRCIO NAS ALDEIAS: 43, 
129, 149, 191 

COMPANHIASDEÍNDIOS: 145, 
150, 215 

CONFLilDSNASALDEIAS:295, 
304: 305, 323, 310, 439, 44-0, 
441, 505, 540. 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS 
(vide também Despesas) : 34, 
277, 296, 301, 309, 316, 327, 
328,331 

DESORDENS atribuídas a índios: 
73, 76. 

DESPESAS (vrde fambém Salári
os) : 279, 473. 

- com catequese e missionários: 
32, 298, 337' 503, 

-com demarcação de terras: 292, 
293, 444, 445, 446, 447, 489. 

DIREITOS DOS ÍNDIOS (vide 
também Justiça): 276, 281 , 283, 
284, 311, 312, 320 

- isenção dei mpostos: 28, 29, 30, 
36, 37 

DIRETORDEÍNDIQS/DIREfOR 
DE ALDBlA (vide também Di
retor-Geral de Índios): 15, 43, 
44,45,46,47,49,50,51 ,54,55, 
56, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 76, 78, 
79,80,82,84,85,86,88,89,90, 
91 , 92, 94, 95, 96 .. 97, 98, 99, 
100, 101, 103, 107, 108, 110, 
112, 114, 117, 118, 119, 121 , 
122, 125, 127, 128, 129, 130, 
131, 133, 134, 135, 137, 138, 
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REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS CEARENSE:s· - lNDlCE TEMÁTÍCO 

140, L42, 1A3., 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153., 154, 15S, 158, 159, 16iX 
161,, 162, 165, 166, 167,, 168, 
169i 170, 17-1, 172, 173~ 174t 
.175., 176, 178, 119, 188,, 194, 
201, 210 .. 21'.3, 225, 226, 227, 
2128, 230, 2.3:2, 233, '23'4, 235, 
236, 2~8~ • . 2.'~9. 240_, 244,. 245, 
24(?, 2'47. 248, 308, 315, 357, 
352~ 362,. 363., 3;65, 368, 370) 
374, 375, 378., J8D., 381, 3·82, 
430, 435, 439, 440, 441,, 480, 
482, '506, 507, ÕÜ8, !l22., 523, 
526, 52$, 529. 

D.IREfQR-GERAb DE ÍN'DIOS/ . ,, 
DJRETOR:IA OERAL DE IN-
DIO$. :203~ 249i.337, 33.8, 33'.9. 

DIRETQRl@J?QMBA.LJNO: 28, 
29,169., 18;$., 194, 198,213,237, 

. 239,, 284, 358, 3~,, '364, 36"8, 
369, 317"6, 382;, 432. 

OOENÇAS NAS'.J\LDEIAS: 477, 
480 . . · 

EDUCAÇÃO (vide tàmbém PrG>
fesser nac;aldei<1$~: 3$7. 

ESCRA VlDÃO:JNDftJENfi.:vide 
Servidão. 

EXTINÇÃO DE ALDEIAS (vide 
também Te~ deé}ldei~extiQ
tas): 12, 13~ 23,.25,26/30;3 l.,38, 
42,224, 24 l, 243., 276, 277' 284, 
287, 295. 299~ 3,(:10, 301,. 308., 
32:§, J26, 'J,'27, 328, 329, 3'.'30, 
332, 333, 3'34, 3~0. 431., 475., 
41S8, 490,, 4ÇH, 4~3. 497. 

GUERRA (vide também Rebelíão 
ou Levante Indígena): 

-pàrt'.icipaç.ão de índips ná Revo
lução de 1817: 15J, 152, 153, 
154, 155, 156, 15,7, 158, 159, 
160, 162; 163, 100.. 

- ·Guerrade.s Balaios: 42í7. 
IGREJAS E CAPELAS:NAS AL

DEIAS: ro, 24, 27, 31, 33, 35, 
38, 39, 40, JQÓ, 330, 462; 474, 
448. 

INEKrSTÊNCIADEÍNDTÓS:4<JJ, 
5Ó3. 

JUJZ: 
-de Direito: 347, 471. 
-de Eora: 189, 521, 534. 
- de órfãos: 349, :350, 352, 43 l. 
-de Paz: 2~7, 242, 352, 4'69. 

IDSTIÇA:: 01, 02.03, Q4, 05, Q6, 
07,08, 09, 18,44,45,46,47, 48., 
54, 56.57, 60, 62,63, 65, 66, 67, 
69, 70, 71,72, 73//5, 76~ 77, 78, 
79,,:SQ,82,83,8~, '85,86,88,90, 
92, 93, 94,, 9.S, 96, 97, 99, 102, 
105, 109; 110,. 111, l 13, 114, 
116, 12Q, 122" 124; 126, 127., 
130, 134, 136, 1147, 148, 153,. 
161, 168, 119,. 180, 185, 186., 
189, 191, 193, 195, 196, 198, 
2Q4, 206, 207, 208, 213, 219, 
2.23., 3;47, 34·8. 350, 351., 352, 
383, 384, 3'86,, 449, 450, 451, 
463, 4'54, 455, 463, 465, 469i 
47f, 500., 517,538,. S.3~. 

LEGISLAÇÃO (vide ta:mbém 
DiFetório Pomba1i'n0): 23, 24, 
25,~.26, 27~ ·28, 29.,"3,0, 3·1, 32, 33,. 
34, 35, 36, 37' 3'8,, 39, 40). 41 , 42, 
194, 1~~. i13, 214, 218~ .2.37' 
139,, '2T6, 18~, 285 29(:), 294, 
297, 308, .'326, 332, 3':37, 349, 
350, 355, 358,. 3.ffl~ 3'61, 364., 
3.68, 369, 376, 432, 482, 483. 

LIBERDADEOOSÍNBI0S:355. 
MISS10NÁRIQS (vide. tarhoom 

éategµese, Ec;iucação,. Ordens 
Rêligi0sas,Salário~): 3~.~5,492, 
501. 

t{OVOS ALDEAMENTOS: 289, 
290,497. 

ôRD"ENSRELIG[OSAS~videCa
puchitihos); 32, 35 

OUVIDOR: 208, '!2.7, ~ll9. 
PAE>RRSNASALDEIA8: 10,200, 

2ô2,, 295, 304, 305 
GAOO: 53, 61. 68, 69, 85, 119, 

284, 5~6. 
PLANT AÇÕESDE.ÍNDIOS(vjde 

também Agricultura): 13, 46,53., 
61, 85, 1'66, l7l, 192, 231' 284, 
338, 382, 463,.51J., 516, 518. 
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POPULAÇÃO 1NDÍGENA '(vide 
também Recen.Séamento): 50, 
64, 128 

PRISÃO. DE ÍNDIOS ('.vide tam
bém Justiça) : 03, .46, 54, 56, 62; 
63, 66., 67, 69, 71, 75, '79, 80, 82, 
'83, 84., 88, 96, 97, 99, 101, 1'05, 
109, 111, 11~. 120, 122, 124, 
126~ 127 •' 130, 134, 147, 148, 
1.5~~ 175, 180, 185, 186, 19'.3:, 
195, 196, 204, 213,, 219, 223, 
347, 439, 449, 450, 541. 

- p9r rébeli~: 47, 48, .206, 207, 
208, 427' 539. 

- porev.asão d~ aldeias: 511 60, 
70, 72! 76, 77, 94, 113, 13~. 
179 

- por acu.sação de roubo: .85, 86; 
92; 116 

- pQr abandono ao· trabalhó: 90, 
91, 93;g5 

PROFESSOR NAS ALDEIAS: 
213, 365, 477. 

REBELIÃO OU LEVAN1E IN
DÍGENA: 47, 48,Q05,206,~07, 
208, 209,~lÓ, 211, ;&29, 427. 

RECENSE'l\MENTO~so. 64,128, 
11j7' 190, 120, 222 .. 2:74, 275, 
278, 279, 282, 289, 315, 3-18, 
321, 32.4, 341,4~3. 

RECRUTAMENTO MILITAR: 
'22L 

RENDAS DAS ALDEIAS (vide 
trunbêm Bens dos Índios); 27, 
:53, 3.8, 40, 169, 171, 428'. 

ROUBOS atribuíd~s a índios: 03, 
69 71 85 86 92 .206 ' , ' ' ' - . 

SALÁRIOS e Soldos : 219 
- de diretor: 41:? 
-de índiQS: 55, 65, 80,.100, 356, 

358, 382.. 
- de profossoc 213, 36.S. 

SARGENTO-MOROOSÍNDIOS: 
70; 132, 182, 19~, 195, 198,202, 
203,374. 

SERVIDÃO INDÍGENA: 55,.80, 
83,90,93,235,239,351,380, 
5()(:),, 502, 5 l l. 
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SESMARIAS: 251, 251, 253, 254, 
255, 256, 257, 268, 259, 2()(), 
261 , 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271 , 272, 
273, 284, 285, 291 , 292, 296, 
303, 316,434, 437,438. 

IBRRAS(videtambémAforamen
tos, Demarcação, Sesmarias, 
Terras de Aldeamentos, Terras 
deAldeias Extintas): 11, 12, 13, 
16, 17, 181, 192,429,459. 

- devolutas: 19. 
- índios tem direito de posse 

sobre terras que ocupam: 13, 
344. 

- registro: 285. 
- do patrimônio da Câmara: 20, 

21, 22. 
TERRAS DE ALDEAMENTOS 

(Vide também Administração 
das aldeias, Aforamentos, Bens 
dos Índios, Demarcação): 251 , 
252, 253, 288, 315, 324, 325, 
428,434,442, 443, 444, 445, 
446, 447, 465, 467, 468, 465, 
466, 470,476,485, 494, 495. 

- aforadas pela Câmara: 16, 17, 
20, 21, 22, 192. 

- apossadas por índios: 13, 192. 
- concedidas a índios: 254, 256, 

260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267,268, 271,272, 273, 
284. 

-dimensões: 254, 256, 257, 260, 
261, 262,263,266, 267,269, 
270, 271, 272. 

- inalienáveis: 284. 
- invadidas: 288. 
- limitesllocalização:34,25 l ,252, 

253,254,255,256,257,258, 
259, 260, 261, 262. . 

- medição: 288, 434, 444, 445, 
446, 483. 

- devolutas: 284, 437, 438, 479. 

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE 

- ocupadas por não-índios: 11 , 
12, 350, 481. 

- posse legalizada pela Câmara: 
19. 

- passam para moradores: 20. 
192, 483. 

- propriedade dos índios: 28. 
- vendidas por índios: 11 . 
-reclamadas por índios: 13. 
- registro: 387, 388, 389, 390, 

391, 392, 393,394,395,396, 
397' 398, 399. 400, '401, 402, 
403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410,411 , 412, 413, 414, 
415,416, 417,418,419,420, 
421,422, 423, 424,425,426, 
505. 

TERRAS DE ALDEIAS EXTIN
TAS: 

- posse legalizada pela Câmara: 
316, 436, 456. 

-aforadas pela Câmara: 12, 28, 
29,30,299,316, 504. 

-demarcação: 34, 277, 296, 301 , 
309,316, 327, 328, 331,457, 
484, 489, 496, 498, 499. 

- distribuídas entre os ocupantes 
e vendidas: 287, 297, 306, 307·. 

- medição: 277, 296, 301, 314, 
316, 331, 334, 451, 489, 496. 

-aviventação: 277, 301, 334 
- avaliação/descrição: 29 l 
- incorporadas aos Próprios Na-

cionais: 276, 297, 306, 319, 
325, 326, 332, 333, 342, 350, 
504. 

-pertencentes aos índios: 28, 29, 
30, 36, 37, 311, 312, 325,326, 
327, 484. 

- vendidas: 472. 
- reclamadas por índios: 13, 276, 

284, 287, 325, 326, 327,458, 
460, 461 , 486, 495,496, 499. 

- recJamadas por posseiros e mo
radores: 307, 499. 

- vendidas a particulares: 297, 
299. 

- devolutas de domínio particu
lar: 291, 292, 303. 

- invadidas: 306, 325, 326. 
- reclamadas pela Igreja: 300, 

330, 448, 474. 
- reclamadas pela Câmara: 319. 

TRABALHO INDÍGENA (vide 
também Salários, Servidão): 46, 
49, 58, 73, 100, 104, 106, 122, 
123, 131, 146,. 149, 151. 152, 
166, 175, 176, 177, 181, 184, 
197, 198, 213, 226, 242, 352, 
356, 385, 510, 511,514. 

- compulsório: 14,43,54,55,80, 
83,90,93, 191,235,239,240, 
381, 509, 517. 

-em obras públicas: 80, 83, 191 , 
211, 218, 354, 509. 

- nas aldeias: 43, 55, 129. 
- para particulares: 01,50,55,90, 

93, 118, 142, 143, 178, 183, 
188,233, 235, 239,360, 364, 
369, 379, 469, 511. 

- proibido: 142, 143, 188, 358. 
- fuga do trabalho: 80, 91, 93, 95, 

469. 
- para a Igreja: 121. 

TRANSFERÊNCIA DE ÍNDIOS· 
ENfRE ALDEIAS: 107, 108, 
112, 133, 135, 138, 139, 141, 
144, 145,224,231,232,376. 

TRATAMENTODADOAOSÍN
DIOS (vide também Justiça): 

- pro~ão: 281, 284, 295, 304, 
305, 323, 352, 465, 466, 479, 
492. 

- uso de força nas aldeias: 44, 45, 
46, 47, 48, 60, 280 

-castigos: 91, 97, lOCJ, 119, 146, 
204, 213, 239, 51 I. 

- ameaças e perseguições: 304, 
305, 306, 481, 492. 
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INDICE TOPOGRAFICO 

Este índice relaciona os locais citados nos documentos, optando pela grafia mais 
simplificada, quando a mesma localidade aparece com grafias diversas. 

No caso de localidades que são classificadas de mais de ,uma maneira, as diferentes 
denominações aparecem entre parênteses. 

ALDEIA NOVA: 252, 264, 265. 
ALDEIA VELHA (lagoa): 257. 
ALMOF ALA(matriz/freguesia/po-

voação/termo de Acaraú/distri
to ): 024, 042, ] 17, 210, 248, 
327, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 393, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 40~, 404, 405, 
406, 446, 447, 462, 495, 511 , 
516, 524, 525. (Vide Barra de 
Acaraú) 

ANCURY (sítio): 504. 
AQUIRAS (vila/freguesia): 014, 

026, 060, 061 . 066, 069, 072, 
075, 093, 105, f33, 138, 139, 
147, 177, 199, 204, 221, 224, 
500. 

ARACATI (vila): 383. 
ARACAUBA(rio): 016,019, 021 . 

(Vide Coração de Jesus) 
ARNElROZ(vila/povoaçãdlugar): 

361, 367, 375. (VideNossaSe
nhoradaPazdeArneiros,Jucás) 

ARRONCHES (viJa/povoação/al
deamento ): 003, 012, 023, 025, 
029, 035, 040, 043, 050, 053, 
054, 067' 068, 074, 080, 082, 
084, 095, 096, 100, 121 , 122, 
124, 127, 128, 131, 136, 143, 
144, 145, 149, 151, 152, 155, 
159, 162, J65, 167, 175, 176, 
179, 187, 190, 19,2,. 193, 203, 
209,. 212, 214, 218, 226, 236, 
241, 242, 243, 245, 250, 284, 
295, 297, 299, 300, 309, 329, 
330, 331, 334,350, 362, 373, 
377, 378, 443, 444~ 445, 446, 

447, 448, 472, 474, 499, 511 , 
513,5,22,523,528,531.(Vide 
Real Vila de Arronches, 
Parangaba) 

BARRADEACARAÚ (freguesia/ 
termo de Acaraú): 024, 257, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 3%, 397, 398, 399, 
400,401 , 402, 403, 404, 405, 
406, 462. (Vide Almofala) 

BA TUR11É(matrizlcidadeivila/al
deamento ): 010, 011 , 041, 247, 
311, 112, 326, 444, 445, 446, 
447, 4(,(), 461, 463, 485, 486, 
494, 496,498, 500. (Vide Monte 
Mor Novo D' America/ Monte 
MorON9vo) 

BOA VIAGEM (cachoeira): 425. 
CACHORRA, MORTA (termo de 

Milagres/aldeamento): 308,430, 
433, 435, 439, 440, 441, 480, 
488,491 , 493,497. 

CAMOCIM (rio): 266, 267, 2.72. 
CAMURUPIM (rio): 262. 
CANAPISTULA (distrito): 508. 
CAPEROABA(lagoa): 257. (Vide 

Aldeia Velha) 
CARIRIS (lagoa): 258. 
CARURU: 201. 
CASCAVEL: 057, 08 J. 
CAUCAIA(aldeia):251,255.(Vide 

Soure) 
CAUIPE: 201, 264. 
COCÓ (rio): 263, 268, 269. 
CORAÇÃODEJESUS:Ol 9.(Vide 

Aracauba) 
COREA Ú (rio): 262, 266, 267, 272. 

CORREGO GRANDE (lugar): 
406. 

CRATO: 102. (Vide Real Vila do 
Crato) 

CRAUÇANGA(aldeia):484.(Vide 
Maranguape) 

EMBUEIRA(fazendas):027,033. 
(Vide Vila Viçosa) 

ESPIRITO SANTO (sítio, na Serra 
de Uruburetama): 007. 

FORQUILHA (lugar/termo de 
Baturité/Jagoa): 034, 325, 404. 

FORTALEZA(vila/capitaVfregue
sia): 005, 012, 013, 056, 073, 
077, 106, 116, 141, 407, 408, 
409, 4·10, 411 , 412, 413, 414, 
415, 416, 417, 429, 431, 432, 
456. 

GAVIÃO (serra, Distrito de 
Maranguape): 012, 013, 420, 
438. 

GENIPAPO (estrada): 402, 405, 
406. 

GOARIBAS (sítio); 004. 
GRANJA: 47 1. 
GUAIUBA (lugar): 425. 
IBIAP ABA (serra/datadesesmaria/ 

vila): 261, 266, 267, 270, 271 , 
273, 511. 

IBIAPINA(serra/distrito):452,453. 
(Vide São Pedro de Ibia:pina) 

rcó: 102. 
lPÚ: 502. 
JAGUARJBARA (sesmaria): 256. 
JARDIM: 410. 

' JENIPABU: 067. 
JUÁ (rio): 411 . 
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JUCÁ (lagoa, termo de Baturité): 
325. 

JUCÁS (vila): 361 . (VideAmeiroz) 
LADE1RA,GRANDE(lugar):034. 
MARACANAHU: 541. 
MARANGUAPE (distritdpovoa-

ção/municípidsesmaria/cidade/ 
freguesia): O 13, 039, 193, 205, 
206, 207, 208, 209·, 301 , 309, 
319,421, 423, 424, 434,437, 
438, 464, 483, 484. (Vide São 
Sebastião de Maranguape) 

MESSEJANA (vila/matriz da fre
gues i a/aldeia/muni cf pio/ 
sesmaria): 015, 028, 030, 031, 
034, 038, 039, 040, 043, 050, 
052, 055, 058, 060, 070, 074, 
078, 079, 085, 094, 099, 101 , 
103, 107, 108, 110, 125, 127, 
128, 130, 131, 133, 134, 135, 
137, 138., 139, 140, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 
153, 154, 158, 162. 167, 168, 
169, 170, 172, 176, 179, 187, 
191 , 220, 233, 234, 237, 241 , 
243, 244, 280, 281, 283, 284, 
287, 291' 292, 293, 295, 296, 
301 , 303, 304, 305, 306, 314, 
316, 348f 350, 373, 377, 418, 
425, 431, 436, 437, 438, 454, 
457, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 479,.481, 489, 504, 515, 
517, 519, 521 , 527, 528, 531, 
532, 534, 536, 540. 

MILAGRES (vila/temia de Mila
gres): 430, 439, 440, 475, 477, 
488, 491, 493, 497. 

MONTE MOR NOVO D' AME
RICA (vila): 016, 017, 018, 019, 
020, 021, 022. (Vide Baturité, 
M.onte Mor O Novo) 

MONTE MOR O NOVO (vila): 
044, 047, 048, 070, 076, 087, 
089, 109, 114, 117, 147, 1~6, 

157, 163, 164, 210, 211 , 231 , 
232, 511, 530. (Vide Montemor 
Novo D' America, Baturité) 

MONTE MOR VELHO (fregue
sia/vila/lugar/povuação): 026, 
046, 051, 061 , 062, 074, 076, 
085, 097, 107, 108, 117, 119, 
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142, 167, 188, 199, 200, 210, 
221 , 224, 370, 384, 507, 508, 
511, 522, 524, 529, 537. 

MONTE SOLET ARIO: 408. 
MORRO ALTO (lugar): 397. 
NOSSA SENHORA DA PAS DE 

ARNEIROZ: 372, 375. (Vide 
Arneiroz, Jucás) 

ONÇA (lugar): 034. 
PACATUBA(sítiQ/serra):254,263, 

265, 268,269, 458,541. 
PARANGABA (aldeia): 257, 284. 

(Vide Arronches) 
PARNAMJRIM(aldeia):253,259. 
PAUPINA (aldeia/sesmaria): 254, 

263, 265, 276, 284. 
PAV AM (córrego): 402, 405. 
PAVUNA:458. 
PEDRA BRANCA (sítio): 420. 
PERAPORA (sítio): 422. 
PETINGA (fazendas): 027, 033. 

(Vide ViJa Viçosa) 
PICADA: 426. 
PINOOVA: 186. 
PIOCA (lugar): 034. 
PIT AGU A~Y (lugar/sítio/terreno): 

034, 306, 419, 481. 
PIT A V ARI (serra): 265. 
PITlHU (rio): 020, Q22. 
REAL VJLA DE ARRONCHES: 

535. (Vide Arronches, 
Parangaba) 

REAL VILA DO CRA ID: 368. 
(Vide Crato) 

RUDELLQ (sítio/termo da Vila de 
Sobral): 008. 

SANTA CRUZ DA 
URUBURETAMA: 065, 104, 
120. (Vide Uruburetama) 

SANTO ANTONIO (lugar): 034. 
SALGADO (rio): 258. 
SÃOBENEDITO(povoação): 344, 

449, 450. 
SÃO BENTO (córrego): 404. 
SÃO JOSÉ DO PRINCIPE: 102. 
SÃO PEDRO DEIBIAPINA (vila/ 

povoação): 084, 088, 112, 161, 
173,210, 246,382, 524. (Vide 
lbiapina) 

SÃO SEBASTIÃO DE MARAN
GUAPE (freguesia): 418, 419, 

420, 421 , 422, 423, 424, 425, 
426. (Vide Maranguape) 

SAPOP ARA (lugar/serra): 034, 
264, 265. 

SOBRAL (vila): 027, 063, l 11 , 
213, 383, 427, 451. 

SOURE(vila/a1deia):023,025,040, 
043, 045, 050, 056, 071 , 075, 
085, 086, 090, 091 , 092, 098, 
101 , 131, 135, 143, 146, 149, 
155, 160, 162, 167, 176, 178, 
J 87, 189, 201, 225, 227, 228, 
235, 239, 240, 241 , 243, 284, 
295, 307, 350, 357, 366, 371, 
374, 377, 380, 385, 407' 411 , 
412, 415, 455, 464, 511 , 512, 
514, 528, 531 , 541. (Vide 
Caucaia) 

SUJPE(termoda vila de Fortaleza): 
002, 004, 124, 541. 

TIARA(fazendas):027,033.(Vide 
Vila Viçosa) 

TIMONHA (rio): 262, 266, 267, 
272. 

TRAJRT (povoação): 006,413. 
TRAPIA (lugar): 034. 
UBAJARA (sítio): 260. 
UBANAÇU: 261. 
UMARY(lagoa/termodeBaturité): 

325, 450, 461. 
URUBURET AMA (serra, termo 

da vila de Sobral): 007, 113. 
(Vide Santa Cruz da 
Uruburetama) 

VIÇOSA(vila): 117, 118,229,51 1. 
(Vide Vila Viçosa, Vila Viçosa 
Real) 

VILADESÃOBERNARDO(ter
mo): 066. 

VILA NOVA: 197. 
VILA VIÇOSA(matrizlmunicípio): 

027, 033, 036, 037, 059, 198, 
202, 205, 210, 213, 215, 216, 
217, 229, 246, 342, 356,. 427, 
428, 451 , 452, 47 1, 502, 505, 
5 J 8, 524, 533. (Vide Viçosa, 
Vila Viçosa Real) 

VILA VIÇOSA REAL: 084, 115, 
132, 141 , 363, 376. (Vide Viço
sa, Vila Viçosa) 
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REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS 
PARA A HISTÓRIA INDÍGENA 
EXISTENTES NO INSTITUTO HISTÓRIC,O 
E GEOGRÁFICO· DO RIO GRANDE DO NORTE 

Coleção Livr9s de Cartas e Provisões do 
Senado da Câmara de Natal. 

1672 
1 - Cópia da Ptovisão de· Suà Magestade 
enviada ao Governad0r Geral àg Brasil, 
para sét eh:Viãda ·áos Oficiais d:o S:enado da 
Câmara de Natal. 

Lisboa, 03/()'5/1672. , 

Registradª em Nata!, em 26/06/1676. 

Confirma a nomea.ção de Ftan~isco de 
Al mej da Veras como Administrador dos 
índios da Caprtania ao Rio Grande, sujeito 
à autoridade. d,o C~pitão-mor. Confitfua a 
posse das· terras de seu cunhado, Lucas âe 
Abreu,_ é de Sêu's par~ntes. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folhá.21 e·21v . 

2 - Cópia de uma éarta de Sua Majestade, 
aos; Oficiais dà Câm~a de Natal. 

Lisboa, 0'.3105/1672. 

Regjstraâa em N,afal em 26/06/1676 .. 

Confitn1a a nomeação ·cle. Francrseu de 
Almeida Veras como Administrcidox do.s 
índios da Ca,Pitania do.Rio GFande. Ordena 
que os excessos vetifica:clc>s na administra
ção dos índios sejam comunioados ao Rei e 
ao Capitão~mor para que sce tomem as devi-

das ptovidêiicias,.ínclu-~ive com a remoção 
do cargo. 

LCPSC; Caixa ó.5; Livro 2; Folha 22v. 

1673 

3-Cô}lia da P.rovis~o do Governador. Geral 
do Brasil, Afonso ~Furtad0 de Mendonça, 
enviada aos Oficiais da Câm.ara de NataL 

Salvador, Q6/10/1673. 

Registrada em Natal em 26/06/1676. 

Ordena a nomeação de Francisco cle 
Alméida Veras como Administrador das - - - -

aldeias dos índios da Capitania cio Rio 
Gr:ande·, e· qul~- o elite cargt:> continue subor
dinado a9 Capir.ão-mor. Ordena que a doa
ção deJerras feita aLucas de 1\.breu, cunha
do de Ftaneisco de Almeidá Veras, seja. 
confirmada,. d© modo qqe nem qs oficiais 
atuais, nem 0s futuros, as possamretirar. 

LCP$C; Caixa,65; Livro 2; Folha20v ·e 21. 

1679 

4 - C.ópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmar>a de Nata] ao Bisp0.de Pernambu-co. 

Nata], 12/04/1679. 

Re~posta à carta-queixa do Bispo de 
Pernambuco sobre a molestação que se fa
.0ia aos Padres da Companbi.a de Jesus na 
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Aldeia de Guajiru. Relatam a amotinação 
ocorrida na dita aldeia, contra seu adminis
trador. Reclamam a atuação do Padre João 
de Gouveia que havia mandado os índios da 
aldeia se mudarem para a aldeia de 
Guaraíras com intenção de enviá-los para 
Pernambuco. Pedem que o Bispo interceda 
junto ao Padre, pois os moradores da Capi
tania dependiam dos índios como mão-de
obra na lavoura, na pesca e na pecuária. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 41 e 41 v. 

5 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Governador Geral do 
Estado do Brasil,, Roque da Costa Barreto, 
em Salvador. 

Natal, 12/04/1679. 

Relatam a amotinação dos índios da Aldeia 
de Guajiru contra o seu administrador. Cul
pam o Padre João de Gouveia, da Compa
nhia de Jesus, por estar querendo governar 
os-índios no temporal. Pedem que os Padres 
da Companhia de Jesus sejam substituídos, 
em cada aldeia, por Capelães. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 41ve42. 

6-Cópia deu ma Carta do Bispo de Pernam
buco aos Oficiais da Câmara de Natal. 

Olinda, 06/05/1679. 

Dá ciência do recebimento da carta de 12/ 
04/1679, dos Oficiais da Câmara de Natal, 
qtreixando-sedo Padre João de Gouveia que 
exercia o poder temporal sobre os índios da 
Aldeia de Ouajiru. Recomenda que se man
tenha a divisão dos poderes temporal e 
espiritual, ficando aquele com o Mestre-de
Campo e este com o Bispo, e que os Padres 
da Companhia de Jesus permaneçam nas 
aldeias dos índios, co1n todo o comando. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 48. 

7 - Cópia de uma Carta do Governador 
Geral do Brasil, Roque da Costa Barreto, 
aos Oficiais da Câmara de Natal. 

Salvador, 06/08/1679. 

Discorre sobre as desavenças~ nas aldeias 
da Capitania do Rio Grande, entre os missi
onários da Companhia de Jesus e os admi
nistradores. Ordena que, conforme decisão 
real, se deixem os Padres administrando 
sozinhos as aldeias. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 48 v. 

8 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Governador Geral do 
Brasil, Roque da Costa Barreto. 

Natal, 22/08/1679. 

Resposta à catta do Governador Geral do 
Brasil, de 06/08/1679. Protestam obediên
cia à ordem de não haver outró administra
dor nas aldeias dos índios senão os Padres 
da Companhia de Jesus. Relatam a perma
nência do provimento de Administrador dos 
índios da Capitania do Rio Grande a Fran
cisco de Almeida Vetas. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 49. 

1681 

9 - Cópia de Requerimento dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Capitão-mor Geraldo 
de Suni. 

Natal, 23/08/1681. 

Requerem que o Capitão-mor mande solda
dos e um intérprete para trazer os "princi
pais" dos índios à sua presença, a fim de 
promover a paz e união com os moradores, 
devido aos danos e morte de um morador do 
sertão pelos tapuias. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 55 e 55v. 
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1682 

10 - Cópia de uma Carta do Governador 
Geral do Brasil, Antônio de Souza, aos 
Oficiajs da Câmara de Natal. 

Salvador, 01/08/1682. 

Comunica a resolução da Junta das Mis
sões, em atendimento ao pedido do Provin
cial Geral do Brasil, Padre Antônio de Oli
veira, da Companhia de Jesus, e por ordem 
de Sua Majestade, de entregar as aldeias dos 
índios das Capitanias do Norte aos religio
sos da Companhia de Jesus. Ordena a união 
das aldeias de Mipibu a de Guaraíras, por 
serem ambas pequenas. Comunica que se
rão enviados dois religiosos da Companhia 
de Jesus para a última. Observa que tem 
conhecimento do não cumprimento da or
dem pelo Capitão-mor e ordena que se efe
tue a união imediat~ conduzindo os índios 
espalhados pelas casas e fazendas dos mo
radores à aldeia de Guaraíras, onde devem 
ser entregues ao Padre Superior da Residên
cia da Aldeia de Gaaraíras. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 70 e 70v. 

1686 

11 - Cópia de ama Carta Patente do Posto 
de Coronel de Cavalaria da Ordenança pas
sada pelo Capitão-mor Paschoal Gonçalves 
de Carvalho a Jerônimo Cavalcante de 
Albuquerque. 

Natal,12/04/1686 .. 

Resolve criar o Posto de Coronel de Cava
laria da Ordenança para socorrer os colonos 
que moram nos lugares distantes da Capita
nia, próximos dos tapuias, que estão destru
indo as fazendas distantes 60 léguas de 
Natal. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 96v. 

1687 

12 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Capitão-mor General 
de Pernambuco, João de Cunha SoutoMai
or. 

Natal, 23/02/1687. 

Relatam a rebelião dos índios tapuias no 
sertão do Assu, onde já haviam matado 
quase cem moradores e destruído seu gado. 
Pedem que seja enviado socorro, po·is a 
Fortaleza dos Reis Magos não dispunha de 
recursos para acudir as áreas sublevadas. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 96v e 97. 

13 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
CâmaradeNatal aos Oficiais daC.âmarade 
Olinda. 

Natal, 23/02/1687. 

Suplicam socorro contra os índios tapuias 
rebelados no sertão do Assu, pedindo aos 
Oficiais da Câmara de Olinda que interce
dam junto ao Capitão-mor General de 
Pernambuco, João da Cunha, a fim de que 
este envie a infantaria para combater a 
rebelião. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 97. 

14 - Cópia de uma Carta dos Oficirus da 
Câmara de Natal ao Capitão-mor êlâ Para
íba. 

Natal, 01/03/1687. 

Pedem socorro contra os tapuias rebelados 
no sertão do Assu, pois estavam sem guar
nição de infantaria. Informam que o Capi
tão-mor Manuel de Abreu Soares havia 
partido para o sertão a fim de combater os 
índios, não escapando dele nem as crianças. 

LCPSC; Càixa 65; Livro 2; Folha 97. 
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15 - Cópia de uma segunda Carta dos 
Oficiais da Câmara de Natal ao CaRjtão
mor de Pernambuco. 

N atai, 10/05/ 1687. 

Repetem o pedido de auxílio contra os índi
os rebelados no sertão, que lutam contra os 
moradores das fazendas. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 97v. 

16 - Cópia de Carta Patente do Capitão 
Manuel de Prado Leão. 

Natal, 12/08/1687. 

O Capitão-mor da Capitania do Rio Grande 
e da Fortaleza dos Reis Magos nomeou o 
ajudante Manuel de Prado Leão como Capi
tão dos homens que servem na região de 
Assu, na área do Arraial para baixo, no 
sertão que chamam de Praia, por causa da 
"rebelião do gentio tapuio" e para o bem das 
fazendas dos moradores no mesmo sertão, 
·que necessitavam de maior defesa contra os 
"assaltos contínuos do gentio levantado'' 
além da que tinham com a Companhia da
quela ribeira, cujo Capitão era Manoel Ro
drigues Santiago. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folhá 102. 

17 - Cópia das Ordens. do Governador 
Geral, Mathias da Cunha, ao Coronel Antô
nio de Albuquerque da Câmara, sobre as 
entradas contra o gentio. 

Natal, 16/09/1687. 
. 

Tendo recebido notícias, através de um 
Vereador da Câmara de N'ata"l enviado pelo 
Capitão-mor da Capitania do Rio Grande, 
Paschoal Gonçalves de Carvalho, sobre a 
guerra que faziam várias nações bárbaras, 
matando os moradores e seu gado, causando 
grande prejuízo a todos, o Governador Ge
ral ordenou que o Capitães-mores de Per-

nambuco e da Paraíba juntassem toda "gen
te" possível e enviassem ao Capitão-mor do 
Rio Grande para lutar contra a "nação" que 
mais mortes tenha f e.i to aos brancos e escra
vos. Ordenou ainda que as tropas ficassem 
sob o comando do Coronel do Rio Grande, 
Antônio de Albuquerque da Câmara, que 
poderia recrutar cabos, oficiais e soldados, 
assim como munições e mantimentos e se 
apoderar de todo gado Recessário ao susten
to das tropas, sendo a despesa paga pela 
Câmara, visto ser em benefício de todos os 
moradores da Capitania. 

Obs.: Transcrição parcial no livro "Capi
tães-mores e Governadores do Rio Grande 
do Norte'' de Vicente Lemos. Rio de Janei
ro: Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p. 45-
46. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 100, 1 OOv 
e 101. 

18 - Cópia de uma Carta do Governador 
Geral, Mathias da Cunha, ao Senado da 
Câmara de Natal. 

Registrada em Natal, 24/09/1687. 

Como resposta a uma carta do Senado da 
Câmara, levada pelo Vereador Manuel da 
Costa Azevedo, o Governador Geral em 
Salvador relata que escreveu ao Governa
dor de Pernambuco, João da Cunha Souto 
Maior, para que este socorresse os morado
res da Capitania do Rio Grande, com toda 
pressa, com duas Companhias de "gente" do 
Terç.o do Camarão e de Henrique Dias, e 
que escreveu ao Capitão-mor da Paraíba, 
Amaro Velho Junqueira, para que os socor
resse também, com o maior número de 
"gente" que pudesse reunir. Ao Capitão
morda Capitania do Rio Grande encarregou 
de provir tudo o que fosse necessário para a 
"expedição de guerra aos bárbaros". Orde-
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nou que o Coronel António de Albuquerque, 
encarregado da guerra, dispusesse de tudo 
que fosse necessário para o bom serviço ao 
Rei e à Capitania, e que lhe fossem enviadas 
cartas minuciosas sol;>re o que estava ocor
rendo. 

LCPSC~ Caixa 65; Livro 2; Folha 102 e 
102v. 

19 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Gapitão-mor Paschoal 
Gonçalves de Carvalho. 

Natal, 29/11/1687. 

Acusavam o recebimento de uma carta da 
região do sertão do Assu relatando que 
alguns soldados, tendo saído para procurar 
poços de água, encontraram alguns índios, 
que os cercaram na Casa Forte do Cuó. 
Requeriam que fossem enviados soldados o 
mais rápido possível àquela ribeira do Rio 
Acauã, para que se socorressem os soldados 
cercados. 

Obs.: Transcrição parcial no livro Índios do 
Açu e Seridó, de 'olavo Medeiros Filho. 
BrasíHa: Ed. do Senado, 1984. p. 126. 

LCPSC; Caixa 65; Livro2; Folha 106 e 
106v. 

1688 

20 - Cópia da Carta do Governador de 
Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, à 
Câmara de Natal. 

Olinda, 08/01/1688. 

Em .resposta às cartas de que foi portador o 
Procurador do Senado, Capitão Teodósio 
da Rocha, nas quais se pedia aos Oficiais da 
Câmara de Olinda que mandassem 150 ca
sais deínâios, com armas e munições, e duas 
peças de campanha, afim de assistirem na 
Ribeira do Assu, ou onde melhor conviesse 

para combater os índios. Numa das cartas 
relata-se que havia chegado o auxílio envi
ado pelo Governador e, na outra, o "miserá
vel" estado em que a Capitania se encontra
va, devido à ação dos "gentios bárbaros" do 
Assu. 

O Governador lamenta não poder acudir à 
Capitania do Rio Grande como desejava, 
porque Sua Majestade não havia concedido 
licença para que se fizessem as despesas às 
custas da Fazenda Real, como fora pedido. 
Relata que reuniu os Oficiais da Câmara de 
Olinda e mostrou a situação da Capitania, 
quando resolveram enviar 150 casais de 
índios com armas e munições., e 2 peças de 
campanha, para assistirem na Ribeira do 
Assu, ficando essa remessa às custas do 
Senado da Câmara de Olinda. O Procurador 
da c ·âmara do Rio Grande devia se incumbir 
de duzentos mil réis para a compra de fari
nhas e para os barcos, ficando ainda respon
sável pelo sustento dessa gente por seis 
meses. Pede, ainda, para que tratem bem os 
casais de índios que enviam. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 112 e 
112v. 

21-Cópia de um Edital do Capitão-mor da 
Capitania do Rio Grande e Governador da 
FoFtaleza dos Santos Reis. 

Natal, 11/0171688. 

Devido à denúncias feitas pelo Senado da 
Câmara ao Capitão-mor, sobre alguns mo
radores que estavam abandonando a Capi
tania e outros que intentavam abandoná-la, 
dando mau exemplo e prejuízo à Capitania 
e seus outros moradores, determinava que 
ninguém poderia se ausentar da Capitania, 
sob pena de prisão na Casa Escura da For
taleza dos Reis Magos e confisco das suas 
fazendas, destinando-se metade para cobrir 
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as despesas de; guena com os gentios, e 
methde pata quem os acusasse~ A mesma 
pena rec,áirià sobre aqueles que soubessem 
de· casos. e nã0 denunciassem ao Capitã0-
rrior ou ao Senado. " -

LCPSC; Caixa 65; Livro 2.; Folha 107v. 

22 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Oovernaâor Geral. 

Natal, ** /01/1688. 

Totnatam a escrever ao .Governador Geral 
comunicanôo qu;e os· gentios, senhores, de 
to.do sertão, tiAham agera assaltado ©s col@
nos da ribeira do Ceãrá-.Mirim., a cinco 
léguas 01a capital, QS quais mal podi.a.m 
defender-se cle· dentro cle snas. casas fortes. 
Com11ilicavamainda que v·árias oasas fõft~s 
haviam sido. construídas em Tamatanbuda, 
Cunhaú, Goianinha, Mipibu, Guaraíra,s, 
F0tengi, Ulinga,, Aldeia de/ São MiglJ~l de 
GuajiFa, as:sistind0 em cada uma delas ape
nas cincó Ç)U seis soldaâQS, porqueGS ôútfQS 
caEJaze·s tinham partido pa;r;a o sertão com o. 
Corôrtel Antõnio de Albuquerque da Câma
ra. P~di~m, para o socorro-r av menos. 
c.i'f1quenta pretos de Henrique Dias, poisjá 
haviam pedido aQ Governadót de 
Pernambuco, c,om duas peça;$ de campanha, 
cento e cinquenta' casais de. índios e manti
mentos, para as ditas tropas, :às e'trstas da 
Fazenda Real,. pois, com a guerra e. destrui-'" 
ção no sertão, a críação de gado produtora 
dedízünos estava pr~j'4di€~da1 não podendo 
a Capitania arear com ess.as despesas. 

Qbs.: TranserLção parcial no livro Capi
tães-mores e Governadotes do Rio Gran
de do Norte, de Vjcentê Lemos. Rio de 
J aneire: Tip. do J o mal d0 Comércio, 1912. 
p. 41-42. 

L.CPSC; Caixa 65; Livro 2; F.olha 107v. 

·23 - C6pia. de uma Carta d.os., Ofieiais, da 
Câmara de Natal ao Governador de 
Perpambqco. 

Natal, 22/01/1688. 

Relatam que, devido às hostilidades qos 
"gentios bárbaros", os Ofiçjais·da Câmara 
de Natal acham:.s.e no direito de repetir a 
petição de auocílio, poi$,, no presente mês de 
j anejro, os índios desceram do sertão para as 
cercanias dÇl CidadetleNatal, distando pou
cp mats de· cinco léguas, da.pd'o repetidQs 
assaltos, atemorizando os mQràd0res que 
ainda estão nas casas fQftes, m_as que não se 
cousideram s~guros. Pedem que seja.envia
do .o socorr:o pedido anteri0nnente e que se· 
some a est~ pólvora e b~alas,. uma vez que na 
Fortale,za já não. haviam mais d0 que 20 
libras de balas e pouca pólvora~ potque a 
qué fôra ~andâda pelo Governo de, 
·Pernambue,e> já havia sid0 distribuída pelo 
Ahnoxafif e. 

LCPSC~ Caixa 65;,. Livro 2; Foljia 10~. 

24 - Cópia de Qt1tta Garta dos Oficjais da 
Câmara de Natal ao: .Gov~rnador de. 
Pernambuco. 

Natal, 27/01/1688. 

Comunicam ao Governador que no mês de 
janeiro de 1688. o~oron'el Antônio deAlbu
querqne da Câmªra .• Cabo d~s Tropas em 
expedição pelo ~ertão, eneoatrou os "g~nti-
0s" nas cabeceitas do Rio Assu 'e, sendo o 
po.d~r dQs fn~ios ,l)Opetior ao dó_s soldados, 
foram e·stes .ótimos obrigados a se retirar, 
com perda de 27 niottos e muito,~ feridos. 
Comunicam ainda que «:>S. índios haviam se, 
apoderado das bagagens e armas dos,solda
ôoS. mortos, obrigando o Coronel areiugiat
se na Casa Forte das Pifanhas~ a fim cle se 
refazer e tratar dos fetidos, fugindo o& índi
os que o Governador: de Pern~mbuco havia 



REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS NoRTE-R10-GRANDENSES 115 

enviado para auxiliá-lo. Ressaltam que esse 
ataque dera mais ousadia aos insultos e 
hostilidades dos bárbaros, que se animavam 
a atacar a Cidade de Natal, posto que eram 
já senhores de toda região do Assu, domi
nando as muitas fazendas ali existentes. 
Essa situação fazia com que o povo preten
desse deixar a Capitania, por isso -pedem 
socorro e auxílio. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2~ Folha 108. 

25 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Governador Geral na 
Bahia. 

Natal, 28/01/ 1688. 

Expõem seu temor face às hostilidades dos 
"bárbaros" e aos anúncios do que p@deria 
vir a suceder, relatando os últimos aconteci
mentos ocorridos no Assu com as trepas do 
Coronel Antônío de Albuquerque da Câma
ra. Reinteram os pedidos de socorro anteri
ormente formulados, assim como pedem 
influência junto aos Governadores de 
Pernambuco.e da Paraíba, para que enviem 
''gentes", munições e mantimentos, à custa 
da Fazenda Real, pois, nem a Câmara, nem 
os moradores, possuíam qualquer recurso 
além da própria vida e ameaçavam abando
nar a Capitania. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 108 e 
108v. 

26 - Cópia de um Bando do Governador 
Geral, Mathias da Cunha, em nome de Sua 
Majestade, contra os "índios bárbaros" que 
assaltavam a Capitania do Rio Grande. 

Salvador, 12/02/1688. 

O Governador Geral do Brasil, com base no 
Capítulo 46 do Regimento Novo do Estado 
do Brasil, que perrn1te que as penas dos 
degredados sejam perdoadas para que sir-

vam ao Rei, e no Capín1lo 47, que pernúte 
que os mamelucos ausentes ou fugidos por 
ferimentoseoutrasculpas, nãosendnculpas 
grandes, nem havendo partes ofendidas, te
nham a promessa de perdão, em nome do 
Rei, com parecer dos Ministros da Relação, 
resolve que, estando a Capitania do Rio 
Grande sob o perigo dos "bárbaros" e ne
cessitando de todas as forças possíveis, seja 
prometido, em nome do Rei, a "todo degre
dado e omiziado de qualquer qualidade e 
condição que seja, que houver nas Càpitani
as de Pernambuco, Itamaracá, Parruôa, Rio 
Grande e Rio de São Francisco, de urna e de 
outra banda, Sergipe d 'e] Rei e da Bahia, 
que for assistir naquela guerra até se aca
bar, alistandp-se no regimento do Coronel 
Antônio de Albuquerque da Câmaraj e nela 
servir como declarado nos ditos Capítulos, 
não sendo os crimes dos executados na lei 

' 
nem tendo parte ofendida, perdoar a uns os 
crimes que fizeram e a outros o tempo de 
degredo que lhes faltar". Tal perdão depen
deria da certidão firmada pelo Coronel An
tônio de Albuquerque da Câmara, atestando 
haver servido na guerra por toda sua dura
ção, e de seu merecimento no serviço da 
guerra. O Bando deveria ser fixado em local 
público. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 109 e 
109v. 

27 - Cópia de um Bando do Capitão-mor da 
Capitania do Rio Grande, Paschoal Gonçal
ves de Carvalho,emcumprimentodoBando 
do Governador Geral do Brasil. 

Natal, 24/2/1688. 

Determina que, para o serviço do Rei e bem 
comum das vidas e fazendas dos moradores 
e para defesa da Capitania contra o "'gentio 
/tapuia" levantado, se façam entradas ao 
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sertão, ~endo necessário para isso que todas 
as pe.sseas alistadas se apres€nté01;, ·(} tam
bém aquelas não assistentes .ou me.raàoras 
d~ €apitanía, de qualquer condição, inclu
indo mesmo .os· criminosns de todo e qual
quer crime, .sem exbessão, que não seriam 
pre~sos de forma alguma. 

,,, 
Obs.: Transcrlç.ão cotnpfetano.Jivro lrufiô~ 
do Açi.i e $eridó, de Olavo de Med:eiros 
Filho. Brasília: Etl. do Senado, 1984. p. 
127. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 111. 

28 - Carta dos Ofici~is_ da Câmara de Natal 
ao Governador de Pernambueo, João" da 
Cunha SoutoMaior. 

Natal, 29/.05/1688. 

Em re.sp0sta à carta cio Governador de 
Pematrtbuco, dé 27/04/1688, na qual pro
meteu socorrej o s.oldados c.om farinha, os 
Oficiais do Senado da Câmara comunicam 
que os 600 h9inens que entrãtam no sertãp 
do Assu em 07/05 já tinham esRotado a sua 
cota de Hut11'a quarta de farinh~' . Lamentam 
que o povo da Capitania, não possa sustentar 
a guerra, mas esperam que os soldados 
sejam socorridost pois, se não forem mortos_ 
pelos tapuias, padecerão de; fome, porque, 
estã0 distantes e. não têm 0nde serem socor
ridós e n~m p~ra qnde se retirarem, por falta 
cle alimentos, e mesmo que saibam onde está 
o inimigo1 hão poderão fazer combate al
gum~ e os tapuias fic.arãomaisa.bs.oll,ltos·da 
região. 

Relatam qu-e em 23/05 ocorreu um embate 
da tropa de qu_arehta soldados do N/éres 
Pas,c:ho.al Rodrigues do Vale, que iam em 
direção à fazenda de.ste, ,onde enc.onttaram 
QS'tapuias. F(?ram perseguidos pelo~ índio~, . . 
que ec::>nseguiram ferir quatro hpm~ns a 
'(pilouradas". Dize:m, ainda; que temem 

pela 0u:z:adFá crescente dos tapuias1 que 
pod~ õcásionctr a perda da r~gjão não só 
par.a os. tapuitts:, mas também para os ~'pira
tas'' que costumam aparecer pela costa1 

assim com() p0de causar afalta da carne que, 
é enviada para Pernambuco, Giiminuindo 
dessa f ormà as rendas· reais .. 

Pela necessidade da sj\uaçíio, enviam à 
Bahia o Tenente Gaspar Rebouças Malheh
ro, Procurador do PcNo,junto com o Capitão 
Francisco LerengeL de A.ndrada, qu(f. se 
qu-ei~arão ao G.ov~ernador da "cl:iminuição e 
desvalorizamertto'' da Capitania âevido à 
falta de .socorro. 

LCPSC; Çàixa 65; Livro 2~ F'ólha 111 v e 
11'2. 

1689 , 

29- Cópia de unia Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Bispo e Governador de 
Petn~mbµco. 

N,âtal, 22/01/1689. 

Explicarn a situ·avão do ano antetiôt:, que 
levou ao pedido, à Câmara de Olinda, do 
S"oe.orro etn 200 homens e dinheiro para o 
susteQto dele:s. Fedem, frente a essa me&ma 
situação, que essa dívida de 2Cl0 mil -réis 
seja perdoada, visto que 0 dinheiro fôra 
utili.za.do para a.guerra.e para o sus.tento do.s, 
homens mandadCJs pela própria Câmara de 
Olinda. 

Relatam qu~ o Capitão-"rrror Agqstinho 
César. de Andrade mandara,retirar do sert.ã.o 
do As's.U a in'fantatia que lâ estava para 
remetê-la a Pernàmbuco, por es~ar necessi
tada até. de vestuário, .mandando entãQ. qua
renta homens para substituf-los. Tal situa
ção, nó entanto, resultaria em ataques dos 
,gentios à cidade!; I?Ois esta ficaria com pouca 
.Proteção. Pedem, então, para solucionar a 
sitµação, que ó Governador de Pernambuco 
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envie fardas, a fim de que os soldados 
permaneçam e que os moradores não te
nham motivos para abandonar a Capitania, 
já que somente permaneciam em Natal qua
tro homens, que ficaram à força. 

Relatam, ainda, que num lugar chamado 
Mipibu, próximo a Natal, havia uma capela 
onde eram ministrados os sacramentos aos 
moradores daquela ribeira, o que então não 
mais acontecia por causa da "guerr~ do 
gentio", que obrigava os moradores a vive
rem fortificados, não podendo ao menos sair 
para batizar seus filhos nem para assistir à 
missa. E porque já não têm um padre, nem 
podem pagar a algum, nem conseguemir até 
os Padres da Companhia de Jesus, que ficam 
distantes cerca de cinco léguas, pedem ao 
Governador e Bispo que lhes envie um 
sacerdote, se possível o Padre Bento Ribei
ro, que já havia estado entre eles e era muito 
estimado. Dizem que se o Bispo ordenar o 
padre obedecerá e virá com muita boa von
tade. 

LCPSC;Caixa65;Livro2;Folha 116, 116v 
e 117. 

30- Cópia da Carta dos Oficiais do Se!1ado 
da Câmara ao Arcebispo e Governador 
Geral do Estado. 

Natal, 22/01/1689. 

Relatavam qU6' o "gentio" havia descido. o 
Rio Potengi, ficando à sete 1éguas da cidade 
e pedindo pazes, tendo sido avisado o Capi
tão-mor Agostinho César de Andrade, que 
mandou virem os principais para conversar. 
Esta situação resultou numa "amotinação'' 
do povo, que ameaçava abandonar a Capi
tania, por acreditar que o índio só queda paz 
para de1a se aproveitar. 

A Câmara solicitou ao Capitão-mor, atra
vés de carta, que não recebesse os tais 

principais, pois achava que, se os índios não 
tinham sido vencidos pelos soldados,, não 
havia razão para quererem paz e que eles 
vinham à cidade apenas para observar o 
"poder" dos moradores e tentar prender os 
outros índios que estavam em Natal, a fim 
de conseguir depois, com o seu "resgate", 
alguma pólvora, chumbo e outras coisas que 
procuram para melhor guerrear contra os 
soldados. 

O Oficiais alegavam, para confirmar a sua 
tese, que os gentios continuavam a fazer 
" insultos" nas vizinhanças da cidade, ma
tando gado e bestas e atacando roças e 
casas, enquanto o Capitão-mor ainda estava 
tratando do assunto. Alertavam que, depois 
de obtida a paz" os índios fariam muito mais 
estragos, porque já conheceriam o ftaco 
poder da cidade e acabariam os quatro mo
radores que ali habitavam. 

Acreditavam que os índios só procuravam a 
paz por terem visto o sertão desocupado e a 
infantaria recolhida, e que pretendiam des
truir os que restavam na cidade. Lembra
vam que o Governador Mathias da Cunha 
'haviaditoquesóhaveria paz com os gentios 
depois que os soldados os destruissem e a 
pedido deles. 

Relatavam que, pelo acontecido na Capita
nia, haviam pedido auxílio ao Governador 
de Pernambuco, João da Cunha Souto Mai
or, através do Capitão Teodósio da Rocha, 
enviado para solicitar socorro e dinheiro 
para as farinhas necessárias junto à Fazen
da Real. Não obtendo nada da Fazenda 
Real, obteve da Câmara de Pernambuco 
200 mil réis para a compra de farinha e para 
embarcá-la. Ao mesmo tempo:, o Governa
dor defibetou enviar 200 homens em ·socor
ro e embarcou-os sem farinha, valendo-se 
estes da farinha comprada com o dinheiro 



118 D OCUMENTOS PARA A HISTÓR1A INDÍGENA NO NORDESTE 

emprestado. Por isso, acreditavam que, 
como o dinheiro fora gasto com as tropas 
enviadas p<tJo Governador de Pernambuco, 
esse débito seria abatido. Mas chegou a 
Natal o Capitão Antônio Lopes Leitão1 fia
dor daquele empréstimo, o qual estava sen
do cobrado e executado pelo Senado de 
Olinda. 

Explicavam que,. mesmo antes da guerra, o 
Senado da Câmara já não dispunha de ' 'efei
tos" , não tinham como pagar ao Escrivão da 
Câmara nem ao Alcaide, porque não tinham 
mais renda do que o imposto de 640 réis de 
cada barril de aguardente e o imposto de 20 
réis em cada rede de pesca, que eram pou
cas, e que por causa da guerra já não eram 
postas, e que, durante o período da guerra, 
era impossível de se cobrar a "finta'' aos 
moradores sobreviventes, que estavam mi
seráveis, tanto por causa do gado morto pelo 
tapuia, como pelo que era consumido pelos 
soldados, perdendo assim mais de 1000 
cabeças no ano anterior. A situação era tão 
crítica que o Governador Geral os havia 
excetuado do pagamento de tributos, orde
nando que se tirassem recursos das Capita
nias de Pernambuco, Paraíba e Itamaracá. 

Pediam ao Governador de Pernambuco que 
intercedesse junto à Câmara de Pernam
buco para que esta relevasse ao Senado de 
Natal esta dívida, tentando se cobrar da 
Fazenda Real as despesas do empréstimo 
para a guerra. 

LCPSC; Caixa65;Livro2;Folha l 17v, 118 
e 118v. 

31 - Cópia do Requerimento que o Juiz 
Ordinário Francisco Gomes, em nome do 
povo da Capitania do Rio Grande, fez ao 
Mestre-de-Campo do Regimento dos Pau
listas, Domingos Jorge Velho. 

Natal, 23/03/1689. 

Frenteà pptícia de que o Capitão-mor Agos
tinho Cézar de Andrade havia requerido que 
o Mestre-de-Campo não enfrentasse nem 
destruísse o gentio Janduí que veio do Assu 
à proximidade de Natal, fugindo do dano 
que lhe tem feito no sertão o Mestre-de
Campo, e da notícia da intenção do Capitão
mor de amparar com o perdão este índio, 
sem respeito ao dano dos moradores nem 
aos gastos que Sua Majestade tem feito com 
a guerra que ordenou ao Governador Geral 
e ao Governador de Pernambuco, através 
dos Cabos que andam pelo sertão, e por 
entender que o Capitão-mor queria consen
tir que os índios permanecessem na Capita
nia, ao mesrHo tempo que pretendia que o 
Mestre-de-Campo a abandonasse, requeria 
que o Mestre-de-Campo não deixasse de 
lutar contra os índios, nem tampouco que 
partisse da Capitania, mas que continuasse 
a perseguir e a degolar o índio~ dando dessa 
forma cumprimento às ordens do Governa
dor Geral e do Governador de P~rnambuco. 

Advertia que se o Mestre-de-Campo faltas
se com as ordens que recebera e com o 
pedido que lhe fizeram os moradores, faria 
queixa junto ao Rei e ao Governador, enca
minhando-lhes todos os danos e perdas que 
resultassem da permanência do inimigo na 
Capitania. Pedia que o Mestre-de-Campo 
respondesse ao requerimento, sendo a res
posta registrada juntamente. 

Obs.: Transcrição total no livro Índios do 
Assu e Seridó, deOlavo de Medeiros Filho. 
Brasília: Ed. do Senado, 1984. p. 128. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Fls. 1 19 e l 19v. 

32 - Cópia da Carta do Mestre-de-Campo 
Domingos Jorge Velho ao Juiz Ordinário e 
ao povo da Capitania do Rio Grande, em 
resposta ao requerimento de 23/03/1689. 
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São Gonçalo, 23/03/1689. 

Frente ao requerimento que o Juiz Ordiná
rio e o povo fizeram ao Mestre-de-Campo 
Domingos Jorge Velho, este respondeu que 
estava pronto a fazer a deligência para 
destruir todo o "gentio inimigo" presente na 
Capitania, como em qualquer outra parte, 
pois não tinha outro "efeito", e que só 
estivera para deixar a Capitania por causa 
do Capitão-mor, que havia mandado que e.le 
se ausentasse, pois amparava e defendia o 
índio que chegava próximo a Natal, fugindo 
do Mestre-de-Campo. Prometia, frente ao 
pedido, permaner na Capitania e cumpriras 
ordens dos superiores, pois era sua ol1r~ga-

.... çao. 

Obs.: Transcrição total no livro Índios do 
Açu e Seridó de Olavo de Medeiros Filho. 
Brasília: Ed. do Senado, 1984. p. 128. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 120. 

33-Cópia de Requerimento que os Oficiais 
da Câmara de Natal fizeram ao Mestre-de
Campo da Tropa do Paulista, Domingos 
Jorge Velho. 

Na tal, 26/03/168 9. 

Tendo conhecimento de que o Capitão-mor 
Agostinho César de Andrade havia dado o 
perdão aos índios e que estes não o cumpri
am e continuavam a destruir os bens e a 
comunicar-se com os outros índios, adqui
rindo deles pólvora e bala e "flexaria" para 
fazerem maior dano, e sabendo tambémque 
o povo da Capitaniahaviafeito requerimen
to para que o Mestre-de-Campo continuas
se a seguir as ordens que trouxera do Gover
nador Geral do Estado do Brasil, os Oficiais 
da Câmara,juntamentecom o povo abaixo
assinado e o Procurador do Conselho, que 
representava aqueles moradores que não 

podiam comparecer, fizeram novo requeri
mento pedindo que o Mestre-de-Campo 
continuasse o serviço que havia começado 
no sertªo e que acabasse de destruir o índio, 
perseguindo-o até destruir todos os que se 
achavam levantados e que arruinavam a 
Capitania. E que o Mestre-de-campo per
manecesse na Capitania enquanto houves
sem notícias de "gentio levantado" porque, 
do contrário, os índios atacariam a~ fazen
das e vidas por vingança. Requeriam que o 
Mestre-de-Campo, quando o inverno o im
pedisse de perseguir os índios, se estabele
cesse tJ-O sertão das cabeceiras do Rio 
Potengi~ Rio Trairi, Rio Ceará-m1rim ou 
Rio Jacú, nesta Capitania, onde ele achasse 
mais conveniente para o sustento de seus 
soldados e para a segurança das lavouras e 
criações dos moradores, pois era no inverno 
que os índios mais atacavam as fazendas e 
porque, sabendo que os índios andavam 
pelas proximidades, os soldados do Mestre
de-Campo poderiam capturar as bestas dos 
moradores que os índios haviam tomado e 
largado soltas nos pastos, que no inverno 
são fartos nessas áreas, tendo o pagamento 
de dois mil réis por cada besta resgatada e 
devolvida a seu dono. Ressaltavam que se o 
Mestre-de-Campo não cumprisse aguele 
requerimento fariam queixa ao Rei. Pediam 
que ele respondesse por escrito. 

Obs.: Transcrição total no livro Índios do 
Açu e Serid6 de Olavo de Medeiros Filho. 
Brasília: Ed. do Senado, 1984. p.130. 

LCPSC; Cajxa 65; Livro 2; Folha 120 e 
120v. 

34 - Cópia da Carta do Mestre-de-Campo 
da Tropa do Paulista, Domingos Jorg~ Ve
lho, aos Oficiais da Câmara de Natal. 

São Gonçalo, 26/03/1689. 
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Em resposta ao requerimento feito pelos 
Oficiais da Câmara de Natal e pelo povo, o 
Mestre-de-Campo escreveu que aceitava o 
pedido e prometia, como já havia prometido 
pelo requerimento anterior do povo, que 
perseguiria o "gentio bárbaro", destruindo
º e degolando-o até acabar com todos, se
guindo dessa forma as ordens dos Governa
dores Gerais e do Senhor Bispo Governador 
de Pernambuco, assinando junto com o 
Coronel Antônio Cubas. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 120 v. 

35 - Cópia de uma Carta do Capitão-mor 
Agostinho César de Andrade à G:ãmara de 
Natal. 

Natal, 26/03/1689. 

Relata o salvo conduto dado aos índios 
Panati, referindo-se a dois motivos para a 
sua decisão: 

1 º Eles não haviam participado da guerra 
feita pelos outros índios. 

2° Através deles conseguiriam notícias dos 
outros, assim como poderiam capacitá-Jos 
para ajudar na guerra, como se ofereciam, 
deixando suas mulheres e filhos como "re
féns". Alegavam ainda que queriam se 
aldear, admitindo sacerdotes para a sua 
conversão. 

Relata ter se comunicado com o Bispo e 
Governador de Pernambuco, que o apro
vou; com o Arcebispo e Governador Geral, 
de quem esperava resposta, e com o Gover
nador dos Paulistas, Domingos Jorge Ve
lho, para que ele não enfrentasse o Rancho 
daqueles índios, queseencontravaJllpacífi
cos e domesticados. 

Relata ainda ter recebido notícias de que a 
Câmara de Natal havia requerido a Domin
gos Jorge Velho que destruísse e arruinasse 

aquele Rancho dos '"gentios". Recomenda, 
então, que os Oficiais voltem atrás em sua 
petição, porque só iria trazer mortes e cati
veiro a índios pacíficos. Lembra que haviam 
notícias de uma 'çgrande nação de gentios" 
na Serra do Acauã, e que a notícia da 
presença de Domingos Jorge Velho faria 
com que os índios se espalhassem, impedin
do a ação contra eles. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 125 e 
125v. 

36- Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal em resposta à Carta de 26/03/ 
1689, do Capitão-mor Agostínho César de 
Andrade. 

Natal, 31/03/1689. 

Recriminavam o Capitão-mor da Capitania 
do Rio Grande, Agostinho César de Andra
de, por ter dado perdão aos índios sem 
consultar à Câmara ou ao povo da Capita
nia, e reclamavam que apesar do Capitão
mor dizer que os índios que perdoou eram 
pacfficos, eles tinham em seu poder 300 
arcos e uma grandefamíliadana,çãoJanduí, 
que permanecia no sertão, e que eram os 
mesmos que haviam guerreado contra o 
Coronel e contra o Capitão Manuel de 
Amorim, na Serra do Sabugi. Questiona
vam que, se eles não tivesse.m participado 
do levante, por que teriam fugido para o 
sertão, receosos. 

Quanto a usá-los para darem notícias dos 
tapuias Caninde e dos do Açú, o·s Oficiais 
desconfiavam que eles, ao contrário, levari
am notícias sobre os soldados para os índi
os. Denunciavam, ao mesmo tempo, que 
esses índios estariam trocando "frecharia", 
pólvora, chumbo e ferramentas por suas 
drogas. 
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Desconfiavam também da sua vontade de 
admitirem sacerdotes entre eles, pois, mes
mo os que já estavam nas casas dos morado
res, catequisados e recebendo sacramentos, 
ao se reunirem com os outros, prativam seus 
antigos ritos. 

Relatavam que o povo, através do Juiz 
Francisco Gomes, havia pedido para que o 
Paulista Domingos Jorge Velho nãodejxas
se a Capitania, como ameaçava, por causa 
da ordem de não guerrear os índios recebida 
do Capitão-mor Agostinho César de Andra
de. Caso contrário, todos abandonariam a 
Capitania junto com ele. 

Relatavam também que, tendo sido feitos 
alguns prisioneios entre os índios perdoa
dos, verificou-se que muitos deles eram do 
Canindé e do Açu, e por confissão disseram 
que tinham um acordo para matarem os 
brancos, mesmo debaixo da paz. 

Finalizavam dizendo que quem deveria dar 
contas doqué fizera era o Capitão-mor,. pois 
havia concedido perdão aos índios contra as 
ordens do Governador Geral. · 

LCPSC; Caixa 2; Livro 2; Folha 125v, 126 
e 126v. 

37-Cópiada Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Capitão-mor Agostinho César 
de Andrade. 

Natal, 02/06/1689. 

Relatam que, tendo sido perdoado pelo Ca
pitão-mor Agostinho César de Andrade o 
"Rancho do gentio chamado do Silva", 
composto por "30 e tantos" casàis, os Ofi
ciais da Câmara observaram que estes ,con
tinuavam mantendo seus costumes, falàndo 
à sua língua, e com. o mesmo "ódio n~turãl'->
aos brancos, quando foram então admitidos. 
e reunidos aos índios "domésticos" da ai~ 

deiadeGuajiru, somando-se depois mais 17 
casais, tendo sido isto causa de reclamações 
dos moradores e dos índios "domé.sticos", 
que temiam por uma rebelião e por nova 
fuga para o sertão. 

Relatam, ainda, que o Capitão-mor, ao ve
rificar a situação, mandou que "os mais 
capazes" acompanhassem o Mestre-de
campo Paulista em sua entrada para o ser
tãq, permanecendo homens e mulheres que 
padeciam de fome e miséria, percorrendo 
até 10 on 12 léguas em busca de alimento, 
o que imposibilitava que fossem instruídos 
na fé e batizados, permitindo, desta forma, 
que voltassem para o sertão e se reunissem 
aos inimigos. O número deles é de "mais de 
150 almas", que só se batizariam e domes
ticariam se fossem dividjdos e repartidos 
entre as casas dos moradores que, em troca 
do seu serviço, lhes darão sustento, roupas 
e a doutrina católica, ajudando-os também 
nas suas próprias lavouras. 

Justificam tal pedido dizendo que os índios 
teriam grande· benefício no seu sustento e na 
sua doutrina, e que logo se conheceriam 
como vassalos do Rei, para o seu serviço e 
obediência. 

Pedem que o Capitão-mor resolva favora
velmente, antes que os índios fujam para o 
sertão. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 127v e 
128. 

· 38 - Cópia da Carta do Capitão-mor Agos
tinho César de Andrade aos Oficiais da 
Câmara de Natal, em resposta à Carta de 02/ 
06/1689 . 

Natal,. 02/06/1689. 

Sobre o pedido de distribHir os índios que 
estavam "juntos e tolerados no sítio do 
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Goagerri'", o Capitão,.. mor respondeJquejLrl
g:a necessádo estudar o assunto, para tomar 
a resolu~ão acertada. Informa q~e assim 
que re-solver éontactarâ, para que a Qâmara 
diga quais as pessoas mais necessitadas e 
mais benernétitas para, entre elas, se fazer 
a distribuiç~o, para serem servidos e trata
rem ·bem os índios, dando-lhes instru~ão e 
doutrina. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 128. 

3fJ- Cópia de·segunda .Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal .ao Capiwo-môt Agosti
nho César de Andrade. 

Natal, 25/0~/16R9. 

Repetindo a petição para distribuirem-se os 
'gentios tapuias da S.ilva" e os demais que 

estão reunidos na Aldeia dós índios de 
Guajiru, 'entre os m0rad0re.s da Capitania, 
para s~ evitar qtte os mesmos façam malda
des. e traiçüe$ con_tra ósmorador~~.e cQntra 
C>s índio;S. mansos da Aldeia, destruindo as 
roças de sustento de todos; pedem rapidez 
naresoluçã,o, pelo risco da demora permüir 
que.os índios se espalhem pelo sertã©, como 
já estavà acontecenaq, pQís a.Jgun.S já h&vi
am alcançado o Taipó, ~oze léguas, da al
deja, a procura de cómida, reunindo-S·e tlês
sa fotrna aos rebelados nó centro do sertão. 

• . 1 ,. ,.. r . - • 

Aconsélham que a distribuição s~jà fêita 
entre os moradores da Capitania, pois assim 
eStes teriam ajuda na criação do gado~ para 
reparar á destmiç-ão que já sofreram em 
morte de ,gado-, escra;vos e moradores. Pe
dem que -sejam distribuídos ·entre os mais 
precisados e entre os-que- receberam maio
res danos dos tapoias,, ficando os índios, 
nessas casas, expostos à doutrina cristã, 
para aprenderem e batizarem-se. 

L,ÇPSC; Caix41. 65; Livro 2; Folha 128 e 
128v. 

40 - Garta dos Oficj ais da Câmara de Natal 
à Sua Ma:jestaÇle, epviatla àtravés do Capi
tão dençalo da Costa Paleiro. 

Natal1 02107/1 ô..8,9. 

Carta de apresentação~do Portador eJ~rocu
radot, Capitão Gonçalo da Gosta Fa:leitd, 
com uma instruÇa o e me1nori(}l, levado à 
.Corte, relatando o estado precário da .Capi
t~nia devido à gperra com os "bárbaros"" e 
pedindo auxílio. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folh'ª 129. 

41 - Cópia do memorial que a Câmara de 
Natal escreveu i;>ara ser Levado à SUaMajes
tade pelo Capitão ·Gonçalo .éla Costa 
Faleiro. 

Natª-1,PZ/07/1689. ~ 

Em h9rfie da Çâtn~ra deNª.tal e do p9vo âa 
Cf!pitania f-ez-se um relatório dos aconteci
,mentos· e das medidas que acreditavam ser 
nêce~&ª,âriás pa_ra sé exügnir â repelião ao~ 
írrdi-os. 

Relata a destruição causada pela g_ueFra, 
eorn à morte de mai·s de JOO homens e de 
'30.000 éabeça-s de g&do e 1.:000 ôe caval&a
duras, além da destruição das lavouras. 

Re_f),resenta º~pedido de que o Rei ordene ae 
Governaclot Geral do Brasil e ao Govern'a
dor de Fernatnbucoque.Q!$ auxilie, oFdenao
do ao Mestre-de-Campo dos Paulfstas, ao 
Governador dos ínôios_ de Pernéimh1,1cq e ao 
Governador dos _pretos de Henrique Dias 
que assistam no sertão da Capitania àté que 
el~ fiq\le livre dos .gentios .. 

Pede·a<>'ReLt}ue mande pagar aos moradores 
todo o gado utilizado para o sustento das 
ínfantaria:s, ordenanças,, índios e p:r~tos ga 
guerra. 

Pede que nrande matricular ao menos :30 
soldados do -terç0 de Pernambuco para a 
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Fortaleza e que se pagµe a eles _par Pei.:
nambuoo, pois aFazencla Real da Capitania 
não tem recursos. 

Pedé que mande tnatricular30 soldadós do 
rerço de Pernambuco para a cnnsttução de 
om presídio na ribeira d0 Rio Assu, neces
sâdo para a s~gurança dos' moradores da 
área, pata as p-esearias que se fazem na foz 
d'o referido tío e para evitar ~qu~ o ''.gentio 
faárbar<iH;.Otnercie CQlllpiratas do UQrte" que 
aportam ·naquelas enseadas. 

Pede qu'e ordene ao Capitâ·ô-m0r da Capita
nia do Ceará q1;1e mand"e ao Assu 300 casais 
de índios d0méstico.s pwa se situarem e.m 
duas aldeias, uma.abaixo e outra ac.ima da 
f01tificagão, para· ajudatetn ha defesa dds 
moradores. ·e na condução do gado para 
Pernambuco. 

Pede que mande o Ouvidor Getal ver as 
terras dá Cfipitania~. a fim de repattf-1as. 
entre as pessoas da Capitania como prêmin 
por sua garticipação na g'l;Jerra d0s bátb.a
tos,. tJtntb. em .gente qomo ejn,recutsos. 

Adverte não ser conveniente que se faça a 
l~az c0m·,os genti©s, p.oi,s eles; nã0 guardam 
afé, são fàlsos e traidores é>roelhorserra que 
os guerr€?,as.se ªté todo ele se acabar, confor
me a ordem d0 0 .overnador Geral Mathias 
da Cunha. 

Expliéa os diminutos· fecursos da Fazenda 
Real da Cap.itania, obtidos dos poucos bar
ris de; a~uardente. qu~ pr~duz e d~ foros de 
pouc·~s.rêdes da costa, que estão mais têdu
zidos pela gue,rta. 

Explica que, p,ór causa da guerra, pediraJn 
auxílio ao d .ever.nad0r de Pernambuco, 
João da Cunha.Souto Màior, para queertvi
asse gente-e. farinha, e ele rlão deu ajudá, 
ohri:gattdo-0s,apedír um 'empréstim© de 200 
mil r~is ·à Cãmara de Olinda, para que se-

pudessecomprarfa,rinha para o sustento dos 
m0radores e índios domésticos do Assu, 
mas, ao mesmo tempo, o Governador de 
Petnambuc.o·enviou 200 sóJda:dos em auxí
li'o para a gue1-r.a, mas não 0.s prov-iu de 
farinha e eles foram su~t.entados com a 
farinha comprada com o empréstimo de 
Olinda,, sendo que.mais tarde a Gapitani·ae 
-seu fiadnr foram cobrados pelo empréstimo, 
que não têm c.omo pagar. 

Pede ao &eiqueintercedajuntoàCâmarade 
Olinda p.ara,que esta releve a dívida. 

Obs,: Transcriqão total no livro Capitães
mores e, Governadores do Rio Gra.rrr;le, de 
Vie·ente Lemos. Rio de Janeiro: Tip. do 
Jornal d0 Coméréio, 1912. p :49-S5. 

L.GPSC; Caixa 65; Livrb 2; Folha 129, 
129v,J30, L3'0v, 131- e. 131 v. 

42-Cópia da Ordem do Càpitão-mor A.gõ_~

tinbo .César de Andrade para 'Se buscar o 
f'·gentio Tapui0 da Silva~' e todos O's mais 
anexos á ~le. 

Natal, 06/07/16S9. 

Relata que,. frente aos roubos, mortes e 
ti-ranias dos tapuias reb~ldes, fez-se uma 
guerra contra eles-,, Se>b ©rdem do Governo 
Geral. Algun$ deles~. por estar:em oprimjdo's 
pelo medo ou receosos da ruína, pediram 
perdão, entre os quais o "Rancho chamado 
do Silva'", d~ JS càsais" com filho$. E por 
achá .. los úteds para dar notf e ias dos demais 
índios, o Capitão-mor Agostinho César de 
Andrade mandou os ~"mé\_chos" para o sertão 
com 0 Mestre-de-aampo, ficando suas- mu
lheres e filhos no sítio âo '"Goageru", num 
total de mais de 150 pessoas, tornando,.se 
ôifíci1$U-stentá-lo~ e instruí-los. na dõutrina. 

Como resposta à petiç·ão dos Ofi©iais da 
Câmara de distrjbuí-los pelas casas dos 
morador-es para ser.em doutrinados e rece-
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berem mantimentos e roupas em troca de seu 
serviço, o Capitão-mor resolveu ordenar 
que o Sargento ... mor Manu~l da Silva, o 
Procurador do Conselho e o escrivão da 
Câmara fossem ao sítio do Guajiru, trazen
do à sua presença todos os tapuias, machos 
e fêmeas, do Rancho do Silvaeosoutrosque 
a eles se juntaram, distribuindo-Gs entre os 
moradores que melhor pudessem tratá-los e 
sustentá-los. E que se fizesse ao mes:mo 
tempo uma "memória" de todos os tapuias e 
das pessoas que os receberam, registrando
se no Livro da Câmara, principalmente para 
se evitar que os moradores adquirissem 
direito de cativeiro. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folbã 128v e 
129. 

43- Cópia de Carta do Arcebispo e Gover
nador Geral, Manuel da Ressurreição, ao 
Senado da Câmara de Natal. 

Salvador, 27/08/1689. 

Resposta às queixas feitas pelos Oficiais da 
Câmara, através de carta .de 22/01/1689, 
contra o Capitão-mor. Aproveita para recri
minar a posição dos Oficiais da Câmara, 
que haviam apoiado o Capitão-mor na dis
tribuição dos índios tapuias entre os mora
dores da Capitania, dizendo que era melhor, 
para a catequização e ensino da doutrina, 
que os índios permanecessem na aldeia com 
os reverendos Padres da ·companhia, que 
eram os mais habilitados para a função. 

Como Governador Geral, ordena que o 
Capitão-mor e os Oficiais da Câmara repo
nham de imediato todos os tapuias,homens, 
mulheres e meninos, tirados da aldeia. Co
munica que nada havia sido resolvido com 
relação ao pedido de quitação do emprésti
mo de 200 mil réis feito àCâmaradeOiinda, 
lembrando que reconhecia a situação de 

necessidade por que passava a Capitania 
devido à "guerra dos bárbaros''. 

LCPSC;Caixa65;Livro2~Folha 146, 146v 
e 147. 

44 - Cópia de Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Governador Geral do Brasil e 
Arcebispo. 

Natal, 20/11/1689. 

Em resposta à carta do Arcebispo, de 27 /08/ 
1689, onde relatava a queixa que havia 
recebido dos Padres da Companhia de Jesus 
e ordenava que os índios distribuídos entre 
os. moradores fossem levados de volta à 
aldeia, os Oficiais da Câmara de Natal 
relatam a situação que motivou a queixa: os 
Paulistas, tendo encontrado um Rancho de 
Tapuias na estrada para o Açu, fugiram 
deles, chegarando a um lugar chamado 
"Azul", distante sete léguas de Natal, onde 
encontraram um tapuia batizado chamado 
Henrique. Os Paulistas notificaram o en
contrad9 ao Capitão-mor Agostinho César 
de Andrade, que mandou o Rancho do Silva 
recolher..:se na Aldeia de Guajiru e o outro 
Rancho, dos Janduis, no lugar chamado 
"Caratan", junto a mesma aldeia, prome
tendo dar o perdão a estes como havia dado 
aos do Silva. Porém, ao contrário, o Capi
tão-mor foi ao Caratan e "degolou alguns". 
Os sobreviventes se refugjaram na Aldeia 
do Guajíru e o Paulista Domingos Jorge 
Velho levou "30 machos dos Silva e dos 
Janduins'' para servirem de língua no ser
tão, e os que ficaram com as mulheres e 
crianças andavam vagando, procurando 
comida~ matando o gado, destruindo as ro
ças dos moradores e comunicando-se com 
os outros retreldes·, apontando ·~os descuidos 
e a falta de gente" que tinham os colonos e 
"resgatando" pólvora e bala pelas suas dro-
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gas junto aos escravos e índios da aldeia, 
para darem aos rebeldes. Por essa situação, 
o Capitão-mor resolveu, a pedido da Câma
ra, dividir os tapuias entre os moradores, 
para que tivessem doutrina, e sustento e 
roupas. Porém, ~avendo ordem contrária do 
Sr. Arcebispo, o Capitão-mor levou os índi
os de volta à aldeia. 

O Oficiais da Câmara pedem ao Arcebispo 
que volte atrás e,m sua ordem, estninhàndo 
o comportamento dos Padres da Companhia 
de Jesus que haviam se queixado ao Arce
bispo da ida dos índios, pois não era domínio 
dos Padres a administração dos índios, que 
já viviam no lugar do Silva antes dos Padres 
colocarem ali as suas fazendas e, quando o 
seu gado e sua láyoura foram atacados pelos 
índios, resolveram situá-los junto à aldeia 
"para os terem à vista", chegando inclusive 
a pedir que fossem levados embora, e que 
nunca os havia doutrinado, tanto que o único 
batizado era o chamado Henrique e sua 
família, que o havía sido pelo Reverendo 
Pároco que veio depois da Restauração dos 
portugueses. 0 .s que toram batizados depõis 
o foram pelo Pároco do momento. Relatam 
ainda que, ao contrário da informação que o 
Arcebispo havia reéebido, a busca ' dos 
tapuias na aldeia fôra calma e respeitosa, 
tendo os responsáveis almoçado no refeitó
rio dos Padres. Queixam-se, ainda, que os 
Padres da Companhia não acompanham as 
tropas dos soldados, que vão para o sertão 
sem sacerdotes, apesar de lhes ser pedido, 
quando respondem que não têm ordens de 
seus Prelados superiores. 

Pedem ao Arcebispo que restabeleça a divi
são dos tapuias nas casas dos moradores, 
que não pretendem cativá-los, mas. repartí
los, para que não permaneçam unidos, e 
somente até que o Paulista Domingos Jorge 

Velho os leve ou, então, que o Arcebispo os 
mande embora ou permita aos moradors que 
se retirem para outra Capitania, o que ainda 
não fizeram porque o Capitão-mor os impe
dia. 

Lembram ainda ao Arcebispo que no prin
cípio da guerra o Governador Geral Ma
thias da Curíha havia ordenado que os mo
radores da Capitania fossem socorridos pe
las demais Capjtanias, que fossem isentos 
de impostos e que o seu gado morto, em 
número de 900 cabeças, destinadas ao sus
tento das tropas enviadas ao sertão, num , 

total de 600 homens de uma vez e de 300 "e 
tantos" numa segunda, fosse pago pela Fa
zenda Real. Pedem então, por não terem 
"engenhos ou qualquer lavoura" e por ter 
sido o seu gado destruído pelos índios "bár
baros", que este seja pago pela Fazenda 
Real, advertindo ainda que na Capitania não 
haviam fundos para este pagamento e que 
não haviam condições para que se cobras
sem mais impostos aos moradores. 

LCPSC;Caixa65;Livro2;Folha 137v, 138 
e 138v. 

45 - Cópia de Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal à Sua Majestade. 

Natal, 30/12/1689. 

Relatam a situação da guerra com os gentios 
na Ri beira do Assu, onde foram mortas mais 
de "'30 mil cabeças de gado" e um missio
nário que passava para o Ceará, e outras 
mais de 60 pessoas. Pedem providências, já 
que o esforço do Capitão-mor Agostinho 
César de Andrade conseguira apenas me
lhorar a situação, não sendo suficiente para 
acabar com o gentio. O Capitão Martinho 
Guedes seria o portador da carta. 
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LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 140v e 
141. 

1690 

46 - Cópia da Carta do Governador Geral 
do Brasil e Arcebispo, Manuel da Ressur
reição, ao Senado da Câmara de Natal. 

Salvador, 18/01/1690. 

Resposta do Arcebispo e Governador Geral 
à carta de 20/11/1689 que os Oficiais da 
Câmara lhe mandaram. Mantéma ordem de 
se deixarem os tapuias na aldeia com os 
religiosos da Companhia de Jesus. Com 
relação ao pedido de pagamento aos mora
dores, pela Faz,enda Real, do gado que tem 
sido usado para o sustento dos soldados na 
guerra, esclarece que a solução do caso 
dependeria de acertos entre os Oficiais da 
Câmara e os Oficiais da Fazenda Real da 
Capitania, sujeitando-se à decisão final do 
Governador Geral com os Ministros da 
Fazenda Real, que deveriam indicar de onde 
sairiam os "efeitos" para esse pagamento. 

Quanto ao empréstimo de 200 mil réis que 
a Câmara era devedora de Olinda, comuni
ca que estava a espera dos papéis necessá
rios, que logo que chegassem se satisfaria o 
pedido. 

LCPSC; Caixa 65 ; KLivro 2; Folha 147 e 
147v. 

47 - Cópia do Requerimento que o povo da 
Capitania do Rio Grande fez ao Senado da 
Câmara. 

Natal, 01/04/1690. 

Relata o estado miserável a que ficou redu
zida a Capitania devido a destruição causa
da pelos gentios, que mataram pessoas, 
gado e cavalgaduras, além do estrago que se 
teve por causa dos soldados que Pernam-

buco havia enviado para socorro e que ha
viarn consumido o gado que havia sobrado. 

Relata ainda o conhecimento, conforme 
carta do Governador Geral., da vinda de uma 
grande tropa de Paulistas para o socorro da 
Capitania, como "último remédio" contra o 
gentio, e le.mbra que ~inda se vivia sob a 
constante ameaça dos índios rebelados. 
Pede auxílio. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 2; Folha 145 e 
145v. 

1691 

48 :-Cópia da Carta Patente que o Capitão
mor Agostinho César de Andrade passou ao 
Tapuía da Silva, João Vaz dos Santos, para 
o Posto de Capitão dos Índios da Aldeia de 
Guaraíras. ' 

Natal , 06/05/1691'. 

O Capitão-mor da Capitania do Rio Grande 
passou patente ao tapuia da Silva, João.Vaz 
dos Santos, porque os demais índios o res
peitam e obedecem. O Capitão-mor pediu 
ao Padre Sebastião de Figueiredo, Superior 
da Aldeia de Guaraíras, sob cujo cargo 
estão todos os índios, que lhe desse a posse 
dos que fossem capazes para a guerra. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 11e11 v. 
., 

49 - Cópia do Alvara de Antônio Luís 
·Gonçalves da Câmara Coutinho, do Conse
lho do Rei, Governador e Capitão Geral do 
Estado do Brasil, proibindo o cativeiro dos 
índios tomados em guerra. 

Salvador, 10/11/1691. 

Divulgava o Álvara, conforme Carta Real 
de 17 de janeiro de 1691, que proibia o 
cativeiro de índio pri·sioneiro de guerra, ·e 
mandava pôr em liberdade os que haviam 
sido vendidos, devendo-se devolver o di-
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nheiro aos compradores, retirando-se os 
fundos da Fazenda Real. Sendo tais índios 
entregues ao Superior das Missões da Com
panhia de Jesus, para os repartirem pelas 
aldeias de sua administração ou para forma
rem novas aldeias. 

Conforme outra carta de Sua Majestade, do 
mesmo mês, ordenava que as administra
ções das aldeias de índios não fossem con
cedidas aos Padres Seculares, pois era de 
grande prejuízo ao bem espiritual das al
mas. E as que haviam sido concedidas sem 
saber-se desta proibição, que fossem cata
logadas (quais e quantas) e os motivos pelos 
quais haviam sido concedidas, para infor
mação real. 

Por outra carta, de janeiro, o Rei dizia que 
tinha sido informado de que pessoas às 
quais se tinha concedido sesmarias de terras 
incultas se faziam senhores das Aldeias 
distantes e tomavam dos "pobres índios" as 
terras que lhes pertenciam. Ordenava, en
tão, que serestitu~issem as ditas terras neces-,, 
sárias para o sustento dos índios e de suas 
famílias e que as aldeias fossem entregues 
aos religiosos, ficando os índios em liberda
de nas aldeias. Ordenava, ainda, que as 
referidas terras fossem demarcadas para 
que não fossem perturbadas e explicava que 
os transgressores das referidas ordens rece
beriam castigos.conforme a lei e, reinGidin
do, seriam retiradas as sesmarias concedi
das. 

Por outra carta de, 13 de março, proibia a 
concessão da administração das Aldeias 
dos índios a qualquer pessoa. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 19v, 20, 
20v e 21. 

50- Cópia de Prgvisão que passou o Gover
nador Geral do Estado do Brasil, Antônio 

Luís da Câmara Coutinho, a Simão Nunes, 
para o posto de Capitão-mor dos Índios da 
Silva, da Àldeia de Guajirú: 

Salvador, 26/11/1691. 

Provisão de Capitão-mor dos índios da Sil
va, da Aldeia de Guajirú, a Simão Nunes, 
ordenando que o citado índio fique com o 
governo temporal dos outros índios da mes
ma aldeia e que todos o respeitem o cargo 
ocupado, sendo, no entanto, sempre subme
tido ao Padre Superior e Administrador. 

Esclarece que a Patente foi dada em atenção 
à solicitação e indicação do Padre Gaspar 
da Silva, Superior da Companhia de Jesus, 
para o referido cargo, que teria ascend_ência 
sobre o Sargento-mor, Oficiais da Justiça e 
demais índios. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 27, 27v e 
28 

1693 

51 - Cópia de Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal à Sua Majestade. 

Natal, 29/07/1693. 

O Ouvidor Geral, Diogo Rangel de Castelo 
Branco, em "correição" na Capitania, en
controu os moradores e a Fortaleza em 
estado de pobreza devido à guerra tom o 
gentio e queixou-se dos Oficiais da Câmara 
por não darem notícias verdadeiras ao Rei, 
mandando-os fazê-lo de imediato, para que 
não se perdesse a Capitania e para que o Rei 
mandasse socorro à Fortaleza e munição 
para a defesa, bem como peças de artilharia. 

Relatam a situação penosa dos moradores, 
sendo que muitos já haviam abandonado a 
Capitania, por não terem sossego nest~, 
além de terem seus recursos já exauridos, 
pois as despesas da guerra com o gentio 
corriam por sua conta. E que mesmo os 
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soldados da tropa dos Pau listas destruíam e 
consumiam as lavouras e o gado que o 
gentio havia deixado. 

LCPSC; Caixa65; Livro 3; Folha40e40v. 

1694 

52 - Cópia de uma Carta de Sua Majestade 
ao Capitão-mor Sebastião Pimentel, sobre o 
socorro para esta Capitania. 

Lisboa, **/12/1694. 

Sua Majestade tomou conhecimento de que 
a artilharia da Fortaleza estava desmontada 
e ordenou que o Capitão-mor se dirigisse ao 
Governador Geral de Pernambuco pedindo 
socorro. 

LCPSC; Caixa 65; Ljvro 3; Folha47v e 48. 

Obs.: Leitura total impossível pelo péssimo 
estado do documento. 

53- Cópia de Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal à Sua Majestade, Rei de Portugal. 

Natal, 20/07/1694. 

Relatam a morte do Capitão-mor Sebastião 
Pimentel, em 03/ 1O/1693, e que a ·Capüania 
continuava em guerra contra os índios há 
mais de sete anos, os quais destruíam as 
fazendas e matavam as pessoas, e que a 
Capitania tinha reaebido pouca ajuda de 
Pernambuco, sendo os moradores os únicos 
a gastarem suas vidas e recursos. 

Relatam que a Capitania estava sem muni
ção e que o Presídio da Fortaleza não con
tava com. mais de 20 homens, que sempre se 
ausentavam, e que os Terços dos Paulistas 
causavam mais prejuízo do que ajudavam. 

Pedem ao Rei que auxilie a Capitania e que 
interceda junto ao Governo Geral do Brasil, 
para que também dê o seu auxílio. 

LCPSC; Caixa 65;Livro 3; Folha48 e48v. 

Obs.: Transcrição total no livro Capitães
mores e Governadores do Rio Grande do 
Norte, de Vicente Lemos. Rio de Janeiro: 
Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p. 62. 

1695 

54 - Cópia de Carta do Capitão-mor da 
Capitania do Rio Grande, Agostinho César 
de Andrade, em cumprimento à ordem de 
Sua Majestade. 

Natal, 12/02/1695. 

Repassa a ordem de Sua Majestade, que 
havia ordenado a doação de terras devolutas 
aos .índios tapuias, princiJ?almente aos do 
Rancho do Principal Canindé e que, a todo 
gentio que se reduzir à paz e obediência, 
fos·se dada a terra necessária para fazerem 
lavouras. Sendo todas as terras da Capitania 
dadas aos moradortts até 150 léguas para o 
sertão, deviam procurar entre essas as que 
fossem devolutas e desocupadas, para dá
las aos índios. 

Tendo reduzido o Rancho do Principal Ca
nindé ou João Fernandez Vieira, que está 
pacífico e obedieJ1te e pede lugar para 
aJdear-se e terras para plantar, o Capitão
mor considera que este sítio não deve ser 
muito distante, para possibilitar que sejam 
vigiados na paz e indica um lugar na ribeira 
do Rio Jundiápereba (Goianinha) na tapera 
de Lucas Gonçalves, porque estas terras 
estão devolutas e não seria prejuízo de nin
guém. 

Ordena que todos os oficiais da milícia 
façam observar a ordem e não consintam 
que se impeça os tapuias de fazerem as suas 
casas e lavouras. 

Obs.: Transcrição total no livro Índios de 
Açu e Seridó, de ôlavo de Medeiros Filho. 
Brasília: Ed. do Senado, 1984. p.136. 
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LCPSC; Caixa65; Livro 3;Folha54ve55. 

55 -Cópia de Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Capitão-mor Agostinho César 
de Andrade. 

Natal, 01/03/1695. 

Em resposta·à 0rdem do Capitão-mor Agos
tinho César de Andrade, de 12/02/1695, os 
Oficiais da Câmara ponderavam que a fun
dação dos arraiais era medida inoportuna, 
porque os moradores ficariam indefesos, e 
que deviam esperar o socorro prometido 
pelo Governador Geral, para a formação 
dos arraiais, devendo-se fazer antes umas 
"correções e apertos aos bárbaros", para 
que fossem obrigados a obediência. 

Obs.; Transcrição total no livro "Capitães
mores e Governadores do Rio Grande do 
Norte", de Vicente Lemos. Rio de Janeiro: 
Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p. 65. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 56 e 56v. 

56 - Cópia da Carta do Capitão-mor Agos
tinho César de Andrade aos Oficiais da 
Câmara de Natal . 

Natal, 12/03/1695. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal, de 01/03/1695, o Capitão-mor 
esclarece que não concorda com os Oficiais 
e moradores e relata as medidas que havia 
tomado em sete anos de seu governo. da 
Capitania, em relação aos índios. 

Relata que, logo ao chegar, encontrou o 
povo escondido em casas fortes e os índios 
sem oposição, destruindo tudo. Logo pediu 
ajuda à Pernambuco e recebeu 40 soldados 
e 30 e tantos índios. Na Capitania, arregi
mentou outros, fazendo um total de 160 
homens., que mandou em duas entradas. 
Organizou uma tropa de gente da Capitania, 
dirigida por um Cabo dos Paulistas, que 

derrotou o gentio no Acauã e trouxe mais de 
1.000 prisioneiros. 

Mandou o Mestre-de-Campo Mathias Car
doso de Almeida com 100 homens contra os 
tapuias que desciam do Ceará, matando uns 
e fazendo muitos prisioneiros, tomando
lhes outros que traziam. 

Relata que o Sargento-mor Manuel da Silva 
Vieira estava no Assu já por cinco meses, 
em uma casa forte, pedindo socorro de gente 
e farinha e nunca lhe era permitido pela 
Câmara enviar reforços, até que, ficando 
ap~nas com Ginc,o soldados, o Sargento-mor 
voltou para Natal, deixando o Assu sob o 
domínio dos índios. 

Adverte sobre a ne.cess,idade de se combater 
o gentio no Assu, para conseguir a paz e 
mantê-la com os que já a tinham, porque 
"esse gentio não se sujeita pelo amor e sim 
pelo temor do que pode suceder-lhe". 

A visa que, dos índios tapuias já reduzidos, 
consegue 40 guerreiros para irem com os 
brancos para o Assu, fazendo um total de 
100 homens, e que na Capitania haviam 
mais de 500 homens, entre brancos e índios, 
e mais 100 escravos, todos aptos para a 
guerra. 

A visa que pretende prover os postos do 
Jaguaribe, Assu e Piranha, conforme havia 
comunicado ao Governador Geral,, princi
palmente no Assu, onde se encontram os 
tapuias Paiacu, que haviam fugido do Ceará 
e que estavam na Lagoa de Apodi. 

Pede que os Oficiais da Câmara concordem 
com a sua resolução. 

Obs.: Transcrição total no livro Capitães
morej e Governadores do Rio Grande do 
Norte, de Vicente Lemos. Rio de Janeiro: 
Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p. 65-67. 
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LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 56v, 57 e 
57v. 

57 - Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Capitão-mor Agostinho César 
de Andrade. 

Natal, 12/03/1695. 

Carta em relação às Tropas do Assu 0' um 
pedido de licença para deixar a Capitania. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 57v e 58. 

Obs.: Leitura total impossível pelo péssimo 
estado do documento. 

58 - Cópia da Carta do Capitão-mor Agos
tinho César de Andrade aos Oficiais da 
Câmara de Natal, em resposta à carta que 
estes lhe enviaram em 12/03/1695. 

Natal, **/03/1695. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 58. 

Obs.: Leitura impossível pelo péssimo esta
do do documento. 

59-Cópia da Carta Patente de Capitão-mor 
das Entradas do Sertão passada pelo Capi
tão-mor da Capitania, Bernardo Vieira de 
Melo, ao Capitão de Cavalaria Afonso de 
Albuquerque Maranhão. 

Natal, 30/12/1695. 

Porque o cargo de Capitão das Entradas do 
Sertão estava vago, por falecimento de 
Manuel de Abreu Soares, o Capitão-mor da 
Capitania concedeu patente ao Capitão de 
Cavalaria Afonso de Albuquerque Mara
nhão, que já servira na Capitania por nove 
anos e dez meses e que havia prendido, no 
levante do genti0 bárbaro, o rei Canindé, 
com nove outros principais, os quais entre
g~u ao Capitão Paschoal Gonçalves de 
Carvalho·; também custeou a guerra e os 
mantimentos, dando aos Oficiais da Câma-

ra 100 mil réis, porque esta nãn tinha ''efei
tos»; formou tropas e as preparou para irem 
ao intedor do sertão para, além de guerrea
rem os gentios bárbaros, também juntar o 
gado e cavalos de que os gentios estavam se 
apossando desde há sete anos. O Capitão
mor deu a Patente e enviou pedido de confir
mação ao Governador Geral. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 65v. 

1696 

60 - Cópia do Bando do Capitão-mor 
Bernardo Vieira de Mello e do Ouvidor 
Geral da Comarca de Natal, o Dr. Cristóvão 
Soares Reimão. 

Natal, 06/01/1696. 

Por ordem de Sua Majestade, o Capitão
mor e o Ouvidor ordenam que se faça um 
"Arraial de presíclio'' no Assu, na Capitania 
do Rio Grande, para a conservação dos seus 
moradores, porque eles são em pouco núme
ro e porque muitos são criminosos, que não 
podem aparecer, por medo de que sejam 
presos, tendo então a promessa, em nome do 
Rei, de que serão perdoados todos os que 
forem servir naquela tropa e naquele lugar, 
com ex cessão dos criminosos de lesa majes
tade, moeda falsa, sodomia e resistências. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 67 e 67v. 

61-Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal à Su~ Majestade. 

Natal, 24/04/1696. 

Relatam os acontecirnentos da guerra dos 
tapuias e a paz iniciada pelo Capitão-mor 
Agostinho César de Andrade, que estava 
sendo continuada pelo Capitão-mor 
Bernardo Vieira de Mello e que, para a 
firmeza da paz e segurança dos moradores, 
foi feito um "presídio" na ribeira do Assu, 
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pedindo-se soldados ao Governador de 
Pernambuco para ocupá-lo, o qual remeteu 
39 "soldados dos pretos'', que foram reuni
dos a "alguns criminosos" desta Capitania 
do Rio Grande, conseguidos por causa de 
um Bando lançado pelo Capitão-mor e pelo 
Ouvidor, em nome do Rei. O presídio se 
justificava pela necessidade de defender-os 
moradores que tinham principiado a se fixar 
naquele lugar com suas criações, tendo par
tido com o Capitão-mor Bernardo Vieira de 
MeUo para fortificarem-se naquela ribeira. 
Os moradores voluntariamente sustenta
ram-se e aos soldados p9r seis meses, espe
rando a solução de Sua Majestade e manten
do a paz com os índios. 

Pedem que seja enviado um sacerdote, pois 
ainda não tinham conseguido nenhum. Pe
dem o auxílio do Rei. 

Obs.: transcrição parcial no livro ''Capi
tães-mores e Governadores do Rio Grande 
do Norte", de Vicente Lemos. Rio de Janei
ro: Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p. 70-
71. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 74 e 74v. 

62-Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Na tal aos Padres daAldeia de Guaraíras. 

Natal, 03/11/1696. 

Segundo resolução da Câmara deveria ser 
aberta a "passagem das Guaraíras", para o 
que contariam com a ajuda dos índios da 
Aldeia que, juntamente eom alguns escra
vos de moradores, fariam o benefício aos 
mesmos índios moradores da Aldeia. 

Pediam então aos Padres que reunissem os 
índios e os enviassem junto com uma pessoa 
encarregada, que soubesse do serviço. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 76. 

63 - Cópia do Bando do Governador Geral 
do Estado do Brasil, D. João de Alencastro, 
lançado para a Capitania do Rio Grande. 

Salvador, 16/11/1696. 

B'ando de perdão aos criminosos que fossem 
assistir na ''Guerra dos Bárbaros", na Capi
tania do Rio Grande, na ribeira do Assu, ou 
que assistissem no "presídio" que Já havia 
sido fundado para a proteção e segurança 
dos moradores e de suas criações e roças. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 78 e 78v. 

64 - Cópia da Carta do Padre Sebastião de 
Figueiredo, da Companhia de Jesus, da Al
deia de ,Guaraíras, aos Oficiais da Câmara 
da Natal. 

Guaraíras, 01/12/1696. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal, que pedia 15 índios para trabalha
rem na abertura da passagem do rio;o Padre 
Jesuíta Sebastião de Figueiredo esclareceu 
que os índios de serviço da Aldeia eram 88, 
desse total, 17 estavam no barco de Manuel 
Gonçalves Branco, 13 estavam ho Assu, 8 
estavam na lida da Fortaleza dos Reis Ma
gos, 12 estavam numa outra barca, que 
havia ido para as salinas, outros 4 estavam 
em outro barco, 1 estava na "rede" de An
tônio LopesLisboae &:estavam na listapara 
o Almoxarife, o que fazia um total de 63 
índios ocupados. 

O Padrerespondeu que, frente ao exposto, 
não poderia ceder os 15 índ.ios pedidos pelos 
Oficiais, em virtude da ordem do Governa
dor Geral que proibia que saíssem da Aldeia 
mais da metade dos índios. 

Ressaltou que quando os índios tivessem 
voltado e fossem ainda necessários para a 
obra, que os Oficiais avisassem ao Padre, 
para que os índios fossem enviados. 
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LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 76v. 

1697 

65- Cópia da Carta de Sua Majestade aos 
Oficiais da Câmara de Natal. 

Lisboa, 31/08/1697. 

Em resposta à carta de 24/04/1696, que os 
-Oficiais da Câmara de Natal escreveram à 
Sua Majestade, onde relatavam as pazes 
coro os "gentios bárbaros" da ribeira do 
Assu, a construção de um Presídio na refe
rida ribeira e a intenção dos moradores de 
sustentar a infantaria do Presídio por seis 
meses, enquanto se determinassem outras 
resoluções, o Rei decidiu mandar lançar um 
Bando de perdão aos criminosos que assis
tissem na guerra e que fossem para o Presí
dio ou para a guerra dos bárbaros. 

LCPSC; Caixa65; Ljvro 3; Folha 83 e 83v. 

66-Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal à Sua Majestade. 

N atai, 02/09/1697. 

Em resposta à carta de Sua Majestade, 
recebida em 31/08/1697, os Oficiais da 
Câmara de Natal esclarecem que, como 
tinham resolvido, os moradores sutentariam 
o presídio do Assu por seis meses, mas já o 
estavam sustentando por um ano, pois para 
manter a paz com o "gentio" era necessário 
a manutenção do presídio, porque se não o 
fizessem estariam sujeitos à "inconstânia 

' dos bárbaros. 

Relatam ainda que os morador,es já não 
tinham mais condições para continuar ar-

. cando com o sustento dos soldados, assim 
como o Capitão-mor não tinha como retirar 
esses recursos da Fazenda Real. 

Pedem auxílio ao Rei para a conservação do 
presídio e encaminham uma representação 

do povo, pedindo a recondução de Bernardo 
Vieira de Mello como Capitão-mor. 

LCPSC; Caixa65; Livro 3; Folha 84e 84v. 

67 - Cópia da Carta de Sua Majestade aos 
Oficiais da Câ,mara de Natal. 

Lisboa, 18/11/1697. 

Em resposta à petição do povo, sobre a 
recondução de Bernardo Vieira de Mell o ao 
cargo de Capitão-mor da Capitania do Rio 
Grande, o Rei decjde, por ser em seu serviço 
e no dos moradores, acolher o pedido, 
reconduzindo Bernardo Vieira de Mello ao 
cargo de Capitão-mor da Capitania do Rio 
Grande por mais três anos, porque ele con
seguira reduzir o gentio e a Capitania volta
va a se povoar. 

Obs.: Transcrição total no livro Capitães
mores e Governadores do Rio Grande do 
Norte, de Vicente Lemos. Riõ de Janeiro: 
Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p. 116-
117. 

LCPSC; Caixa65; Livro 3; Folha 84v e 85. 

1698 

68- Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal à Sua Majestade. 

Natal, 02/07/1698. 

Agradeceram a nomeação de Bernardo 
Vieira de Mell9 para o cargo de Capitão
mor da Capitania do Rio Grande e aprovei
taram para comunicar o estado miserável da 
Capitania, por três anos cotn a falta de 
mantimentos, devido às fortes invernadas e 
inundações que destruíram tudo, obrigando 
os moradores a comprarem mantimentos em 
Pernambuco, sendo, dessa forma, impossí
vel de continuar a sustentar o presídio do 
Assu, que era muito necessário para a ma
nutenção da paz com os índios. 
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LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 85. 

69 - Cópia do Bando do Governador Geral 
do Estado do Btasil, D. João de Alencastro, 
para a Capitania do Rio Grande. 

Salvador, **/**/1698. 

Bando do Governador Geral do Estado do 
Brasil, a mando do rei, ordenando que se 
organizasse um Terço de Infantaria, paga na 
Vila de São Paulo, para partjcipar da con
quista dos "bárbaros" da Capitania do Rio 
Grande. 

Ordena que os criminosos recebam o perdão 
se fizerem parte da conquista dos "bárba
ros", excetuando-se aqueles criminosos de 
crimes imperdoáveis previstos em lei 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 88v. 

1699 

70 - Cópia do Edital que o Mestre-de-, 
Campo Manuel Alvares de Moraes Navar-
ro mandou lavrar. 

Assu, 18/02/1699. I 

O Mestre-de-Campó e Governador da 
Campanha contra os "bárbaros" desde a 
ribeira do Rio São Francisco' até o Ceará 
Grande convocava os criminosos "metidos 
no sertão" a se apresentarem ao seu Terço, 
sob pena de serem presos e remetidos ao 
Capitão-mor, para os castigos ao alvitre 
dele e à sua custa própria. Os criminosos 
que não .aparecessem seriam condenados a 
sua revelia e nas mesmas penas incorreriam. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 90v. 

1700 

71 - Cópia de um Requerimento do Procu
rador da Câmara, Alferes Ferreira da Ponte, 
em nome do povo, contra o Mestre-de-

Campo Manuel Álvares de Moraes 
Navarro. 

Natal, 05/05ll 700. 

Tendo notícia de que o Mestre-de-Campo 
do Terço dos Paulistas, Manuel Alvares de 
Moraes Navarro, sabendo de uma ordem 
real de mandá-lo retirar-se do Assu, intenta
va promover uma guerra entre os gentios da 
nação Jandui, a quem havia dado pólvora e 
bala, e os índios da nação Paiacu, aldeados 
com o missionário na Aldeia de Apodi, para, 
com essa falsa guerra, pôr a culpa nos 
Janduí e, fazendo-lhes uma guerra, garantir 
a obtenção de prisioneiros e permanecer no 
sertão do Assu, adverte que os J anduí , 
depois de feita a paz, não deram mais motivo 
algum paraguerraeestavam obedientes aos 
cabos do Assu, submetendo-se também ao 
referido Mestre-de-Campo, indo, por sua 
ordem, guerrear outras nações de gentios, 
inclusive preparando-se para a falsa guerra 
contra os Paiacu. 

Requer que os Oficiais da Câmara de Natal 
peçam auxílio ao Governador de Pernam
buco e ao Bispo, para que intercedam em 
favor dos gentios em paz, e pede que se faça 
um protesto ao Mestre-de-Campo Moraes 
Na varro, para que ele não faça guerra ofen
siva, contrária à ordem de Sua Majestade, 
que só a aceita quando for guerra "por mui 
justa causa". 

Obs.: Transcrição parcial no livro "Capi
tães-mores e Governadores do Rio Grande 
do Norte", de Vicente Lemos. Rio de Janei
ro: Tip. do Jornal do Comércio, 1912. p.76-
78. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 94 e 94v. 

72-Cópia da Carta dos Oficiais da C.âmara 
de Natal ao Governador de Pernambuco. 
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Natal, 05/05/1700. 

Os Oficiais da Câmara reclamam contra o 
Terço dos Paulistas, comandados pelo Mes
tre-de-Çampo Manuel Alvares de Moraes 
Navarro., que pretendia guerrear os índios 
Paiacu, usando os índios da nação Janduí 
como soldados. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 95. 

73- Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Bispo de Pernambuco, D. Frei 
Francisco de Luna. 

Natal, 05/05/1700. 

Queixavam-se da intenção do Mestre-de
Campo .Manuel Alvares de Moraes Navarro 
de fazer guerra contra os índios Paíacu com 
a utilização dos Janduí. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 95v. 

74 -Cópia de um Requerimento dos Ofici
ais da Câmara de Natal ao Mestre-de-Cam
po Manuel Alvares de Moraes Navarro. 

Natal, 05/05/1700. 

O t~querimento deveria ser encaminhado 
peló Procurador da Câmara, Gonçalo 
Ferreira da Ponte, eom a presença de um 
tabelião. 

Os Oficiais da Câmara, tendo tido informa
ções da intenção do Mestre-de-Campo de 
fazer guerra contra a nação dos Paiacu, que 
estava em paz a cinco ou seis anos, determi
naram que não se fizesse a guerra contra os 
referidos índios, dizendo que, se o fizessem, 
dariam parte ao Rei. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 95v e 96. 

7 5 - Cópia da Carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Mestre-de-Campo Manuel Al
vares de Moraes Navarro. 

Natal, 22/11/1700. 

.. 

Tendo sabido que o Mesue-de-Campo ha
via chegado próximo à barra do Ceará
mirim em 22/11/1700, e tendo recebido um 
requerimento do povo explicando que não 
tinham mantimentos para sustentar a tropa 
de 500 homens que chegara com o Mestre
de-Campo, avisavam que os moradores da 
Capitania garantiam que o Mestre-de-Cam
po poderia fazer "negócios particulares" 
quanto ao sustento de suas tropas, contanto 
que 6 povo não fosse prejudicado. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 97. 

76- Cópia da Carta do Mestre-de-Campo 
Manuel Alvares de Moraes Navarro' aos 
Oficiais da Câmara de Natal. 

Ceará-mirim, 23/11/1700. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara, 
de 22/11/1700, alegava que não vin.ha para 
~" 

molestar os moraàores, que poderiam fazer 
aquilo que achassem que fosse o serviço de 
Sua Majestade~ 

LCPSC; Caixa 65; Li,vro 3; Folha 97v. 

77 - Cópia da Cana dos Oficiais da Câmara 
de Natal ao Mestre-de-Campo Manuel Al
vares de Moraes Navarro, a pedido do povo 
da Cidade de Natal. 

Natal, 29/11/1700. 

Os moradores pensavam que a presença de 
500 homens, entre soldados e tapuias, pu
nha a cidade em perigo, frente aos tumultos 
que poderiam causar. Pediam então para 
que deixassem o recôncavo o mais breve 
possível, para evitar que conquistassem os 
tapuias que estavam em paz, administrados 
pelo Reverendo, com ordem do Bispo. 

LCPSC; Caixa65; Livro 3; Folha 97v e 98. 
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78 - Cópia da Carta do Mestre-de-Campo 
Manuel Alvares de Moraes Navarro aos 
Oficiais da Câmara de Natal 

Ceará-mjrim, 06/12/1700. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara 
o Mestre-de-Campo dizia não entender os 
motivos que levaram os Oficiais a fazerem 
o pedido que haviam feito, para a sua retira
da. Respondia que não achava conveniente 
que eles se retirassem da Capitania e, que 
tanto os moradores como os Oficiais ficas
sem tranquilos, pois sua intenção era de 
buscar o sossego destes povos da Capitania. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 98 e 98v. 

1701 

79 - Cópia de um Bando do Governador 
Geral de Pernambuco e Capitanias anexas, 
sobre o perdão dos tapuias Paiacu e Icó. 

Recife, 30/05/1701. 

Concedeu perdão, aos tapuias Paiacu e Icó, 
de todos os crimes praticados até a data da 
publicação do Bando. 

Proibiu ,o uso de armas de fogo, pólvora e 
chumbo, e só permitia o uso das armas 
costumeiras. 

Proibia que saíssem das aldeias para a pesca 
e as caçadas sem portarem uma autoriza
ção. 

Ordenava que todo tapuia encontrado por
tando as armas proibidas e fora das aldeias 
fossem, pela primeir~ vez, "tratados com 
três tratos de polé a braço", precedendo 
sumário de testemunhas, sendo sentenciado 
pelo Capitão-mor do Ceará ou do Rio Gran
qe ou qualquer Juiz Ordinário, e pela segun
da vez, pelos Oficiais da Câmara. 

Colocou a cargo dos Capitães-mores do 
Ceará e Rio Grande e do Cabo do Presídio 

do Jaguaribe, a quem as aldeias estavam 
subordindas, a responsabilidade de evitar 
que os índios fizessem "coisas que pareces
sem hostilidades", não consentindo que tro
pas nem soldados assistissem nas Missões e 
que, se fosse necessário, manteriam 1 O sol
dados subordinados aos Reverendos missi-

,, . 
onanos. 

Ordenou aos Capitães-mores do Ceará e 
Rio Grande e ao Cabo do Presídi© do J agua
ribe que notificassem aos moradores e va
queiros da ribeira do Jaguaribequ.e de modo 
nenhum dessem ocasião a que os tapuias 
aldeados formulassem queixa deles, pois, 
quando essas fossem consideradas justas 
pelos missionários, estes poderiam requerer 
uma devassa sobre qualquer caso, e os 
Juízes Ordinários incumbidos os remeteri
am ao Governador, para que se resolvesse a 
pena contra os agressores. 

Mandou publicar ao som de caixas, no Rio 
Grande, no Ceará e no Presídio do Jagua
ribe. 

LCPSC,; Caixa 65; Livro 3; Folha 115, 
l 15v, 116 e l 16v. 

1702 

80 - Cópia de outra Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal à Sua Majestade. 

Natal, **/**/1702. 

Comunicavam os perigos que trazia à Capi
tania a nação dos Janduí e pediam que 
fossem enviados missionários de capacida
de para ajudarem o Padre Miguel da 
Encarnação no trato de nação "tão belicosa 
e maliciosa como a do Jandoin". 

Relatavam que muitos Panacu-açu tinham 
se agregado aos Janduís, e ambos esl}avam 
fazendo estragos, matando gado onde quer 



136 DOCUMENTOS PARA A H1sTóRIA 1No1GENA NO NORDESTE 

que o achasse e se metendo nas aldeias, 
buscando guerra. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 123 e 
123v 

Obs.: Documento em péssimo estado de 
leitura. 

81 - Cópia de Carta de Sua Majestade aos 
Oficiais da Câmara de Natal. 

Lisboa, **/**/1702. 

Registro de uma ordem de Sua Majestade 
trazida pelo Padre Miguel de Carvalho so
bre a administração das Missões dos índios. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 125v. 

Obs.: Documento em péssimo estado de 
leitura. 

82 - Cópia de um "Protesto de Fidelidade" 
à Sua Majestade, Rei de Portugal, de todos 
os Governadores e Grandes da nação 
Janduí, e Capítulo que se acrescentou na 
Cidade do Rio Grande. 

Natal, **/**/1702. 

Protesto de fidelidade ao Rei D. Pedro, de 
Portugal, que fizeram os Governadores e 
Grandes da Nação Janduí, das três aldeias 
recém formadas na ribeira do Rio Ceará
mirim (N. Sra. daAparecida), na ribeira do 
Rio Cunhaú (S. João Batista) e na ribeira o 
Rio Potengi (S. Paulo), em presença do 
Bispo de Pernambuco, Frei Francisco de 
Lima. 

O Governador e Capitão-mor da nação 
Janduí, junto com seu sobrinho e Sargento
mor Core ma e outros grandes da aldeia de S. 
Paulo do Potengi, em nome de sua gente, 
reconhecem e obedecem o Rei de Portugal 
no que ele mandar. Entregam seus soldados 
para a guerra contra o ''gentio bárbaro" , 
tanto os que estiverem aldeados e se rebela-

- . . rem, quanto os que nao se SUJeitarern nem ao 
rei nem à Igreja. 

Prometem obedecer a tudo o que o Governa
dor Geral do Brasil, o Governador de Per
nambuco, o Capitão-mor da Capitania do 
Rio Grande e o missionário Jesuíta Miguel 
de Carvalho lhes mandarem fazer. 

Prometem se batizar, com suas mulheres e 
filhos, tomando-se cristãos, e não terem 
mais de uma mulher, impedindo que os seus 
subordinados as tenham. 

Prometem aprender e obrigar seus subordi
nados a aprenderem a doutrina cristã, indo 
a todos os serviços, pois essa era a finalida
de do rei ao lhes dar terras para se aldearem, 
plantarem, construírem uma igreja, fazer 
suas casas e ter suas reças para o sustento de 
todos, e que não/ serão seus soldados e 
vassalos aqueles que não quiserem ser cris
tãos. 

Prometem não consentir que seus soldados, 
nem pessoa sua, saiam da aldeia sem ciência 
domissionário, que lhes dará uma autoriza
ção por escrito, para que seja mostrada aos 
brancos. 

Prometem que quem não quiser seguir as 
ordens do Capitão-mor da Capitania e do 
Missionário será expulso da aldeia para 
viver no mato "corno bruto comendo porco 
e veado". 

Prometem não consentir que sua gente furte 
ou mate o g~do dos moradores. 

A tudo prometem na frente do Bispo e 
prometem ratificar na frente do Governador 
de Pernambuco. 

Da mesma forma e teor prometeram o Gran
de Panacu Assu, com seis Sargentos-mores 
da Aldeia de Ceará-mirim, e o Grande Rei 
Canindé, com seu irmão e outros grandes da 
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aldeja deS:. Jo.ãode Cunbaú, na presença do 
Capitão-mor da Capitania_ do Rio ·Orand~, 

do Ouvidor Geral e_ dos Vereadores do 
Senaao da Câmara.de Natal e que, se não o 
fizerem, podem os mantlar castigar do modo 
que quiserem. 

Assinado pelos tapuias pelo; tabelião da 
Câmara de Natal. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 3; Folha 12'7 e 
127v. 

8.3 - Gópia de uma Carta dos Oficiais. da 
Câmar.a de Natal à Sua Majestade. 

Natal~ 02/08/1704, 

Relatam a sit4ação da Capitania dizendo 
que teria condições· de ser melhor aprovei
tada se conseguissem aquietar os ,.'gentios'' 
ein suas M,iss·ões e se conseguissem que· as 
terr-as tl'adas às pessoas de fora.da C~pitania 
f0,ssetn r:et©madas e rêdist_tibuítlas a quen;i 
as pusesse em pr.odução. 

LCPSC~ eaixa 65; Livro 4;. Folha íl ·e 7v. 

84 - Cópia de utn:á C_atta dos Oficiais da 
C·âmara de Natal à Sua Magestade .. 

Natal, 03./08/T7Q2. 

Reclamam da situação contínua de riiírias 
da Capitania devido à guerra com os ''gen
tios". 

Declaram que os índiQS aldeados nas aldei-· 
as são incontroláveis quando 'O Padre 
Miguel da Encarnação.não e·stá presente na 
aldeia, p,ois os óuJro.s mission.áros são 
ine~erientespara o trato com e.sses "g,enti~ 
os Janduí cuja na~·ão é tão belie:osa?;, e o 
Padre anda de ·aldeia em aldeia,. Qnde suà 

~ . ., . 
presença se~a neces,s:ar1a. 

O Capi~o-mor e os Oficiais pedem que 
sejam enviados missionários capazes corno 

o Padre Miguel, em c-qja presença os índi@s 
Ja_nduí ficam sosseg~do_s .. 

LCPSC; Caixa 65.; Livro 4;.Folha: 7v, 8 e 8v. 

85 - Cópia de outra Carta dos Oficiais da 
.Câmarà de Natal à Sua Majestade. 

Natal, 03/08/1702. 

Con1entam a necessidade ahtiga·de se ter na 
Cidàdede Natal umconvertto de religiosos, 
p0is seria de grande utilidade·para os ser·vi
çQs de Deus, como para o bem comum. 

Pedem ~o Rei que escreva aos.religiosos de 
Pernambuço, paraque venham fazer o refe
rido convento, dele partindo os.'missionários 
para ocuparem as fy[issões que o Padre 
Miguel de Carvalht> está fundando. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 4;,Felha 9v 10. 

86 - Cópia de. uma Carta dos Oficiais:. da 
Câmara de Natal ao Go:vemador de Per
na,tnbuco. 

Na:tal, 08/Q8/ 1702. 

Relatam·qU'e as ameaças dos·, gentios co.ntí
nuam, comum ataque a um morador-de um 
curral, distante lô a 12 léguas de Natal, qu.e 
c(inseguiu fugir para pedir auxilio ào C~12i
tão-mor Ant&ni.o de Carvalho Almeida. 

Relatam o envio de soldados de infantaria 
do "Presídi0 d0s Reis Magos'\ os quais 
foram tec,ebidos por grande númer,p de 
tapui:as ''com toda ~reparação de gue.rra", 
que-lhes e>fereee:ram i~cabaças de mel'\ mas 
tomo os solâadQs, descónfiados, não aceít.a
ram, os tapuias os ameaçaram e mandaram 
recados para o Capitão.-rnQt de;. que iriam 
"qu~brar a çadeia". 

Pedem que se ordene ao Mestte-de-Ca.mpo 
Manuel Alvares de Moraes Navarro que 
p{)rtha part~ de seu terço no Apodí, parà 
impedir que os Faiacu.~ que já estão etn paz., 
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se reunam novamente com os Janduís, que 
mandam '~embaixadas" aos Paiacu para 
fazerem a mesma antiga união que tinham 
entre si", sendo esta união o motivo da ruína 
da Capitania. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 4; Folha lOv e 11. 

87 - Cópia de Carta dos Oficiais do Senado 
da Câmara de Natal à Sua Majeslade. 

Natal, 20/08/1702. 

Pedem para mandar prender os "régulos 
alevantados" que não permitiam que o Ter
ço dos Paulistas assistisse. 

LCPSC;Caixa65;Livro3;Folha 122, 122v 
e 123. 

Obs. : Documento em péssima condição de 
leitura. 

1703 

88 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
·Câmara de Natal aos Padres da Companhia 
de Jesus que estão nas Aldeias de Guajiru e 
Guaraíras. 

N atai, 10/02/1703. 

Sua Majestade enviou à Câmara de Natal 
uma resolução, que os Oficiais passavam 
aos Padres da Companhia de Jesus, no sen
tido de que estes não perturbassem nem 
impedissem os índios para as pescadas, nem 
para os demais serviços e "servidão" neces
sários aos moradores, estando os referidos 
índios repartidos entre os Oficiais e o Capi
tão-mor. Diziam que faziam essas "regras" 
para que, no tempo necessário, não faltas
sem os ditos índios. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 4; Folha 12v. 

1704 

89 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal à Sua Majestade. 

Natal, 04/02/1704. 

Pediam à Sua Majestade que ordenasse aos 
Reverendos Padres da Companhia de Jesus 
que assistiam nas Aldeias da Capitania do 
Rio Grande, que constam de duas, que re
partissem os índios delas entres os morado
res, para pescarem e outros para conduzi
rem o gado à Capitania de Pernambuco, 
visto que não possuíam escravos para faze
rem estes serviços. 

Pediam também que os índios da Capitania 
do Rio Grande não fossem obrigados a 
servir nos Terços, que poderiam ser refeitos 
com os índios da Capitania do Ceará Gran
de, onde existiam em grande quantidade. 

LCPSC; Cai~a 65; Livro 4; Folha 19 e 19v. 

1706 

90 - Cópia de um Termo feito por morado
res da Capitania, para o Governador de 
Pernambuco. 

Natal, 28/11/1706. 

E.mreunião de .. 28/11/1706, com.o Capitão
mor e os Oficiais da Câmara de Natal, os 
moradores resolveram enviar queixa ao 
Governador de Pernambuco sobre os "in
sultos que os índios aldeados nas Missões 
das ribeiras do Potengi, Ceará-mirim e 
Cunhaú" estavam fazendo em companhia 
de outros gentios que andavam de "corso" 
espalhados por toda a Capitania e que, 
atualmente, andam destuindo as lavouras, 
tanto as comestíveis como as que ainda não 
têm frutos, as criações de gado e outras 
miúdas, matando as bestas, impossibilitan
do os moradores de perseguí-los ou defen
derem-se dos gentios inimigos. 

Pedem ao Rei e à Junta das Missões que 
façam ó que acharem ser conveniente ao 
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sossego dos moradores e aumento da Fazen
da Real. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 4; Folha 109v e 
110. 

91 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Governador de Per
nambuco. 

Natal, 29/11/1706. 

Reafirmam o Termo feito em 28/11/1706 
pelos moradores ao Governador de 
Pernambuco, pedindo auxílio contra os 
"gentios" que estavam sob a paz estabe
lecida, mas que retornaram a atacar os bens 
dos moradores. 

LCPSC; Caixa 65; Livro 4; Folha 110 v. 

1708 

92 - Cópia de uma Carta de Sua Majestade 
ao Governador de Pernambuco, Sebastião 
de Castro e Caldas e enviada aos Oficiais da 
Câmara de Natal. 

Lisboa, 20/04/170&. 

Em resposta à carta do Governador de 
Pernambuco, que relatava as "hostilidades 
que os tapuias de corso e outras nações" 
faziam aos moradores da Capitania do Rio 
Grande e do Ceará e pedia que fosse dada 
uma resolução a situação, pois acreditava 
que se nada fosse feito muitos moradores 
seriam obrigados a se submeterem, inclusi
ve a dar "contribuições" aos índios, como já 
havia acontecido. 

O Rei resolveu que se fizesse guerra a 
"todas as nações de índios de corso", orde
nando que se entrasse pelo sertão da Bahia, 
Pernambuco, Ceára e Rio Grande, q.fim de 
que não escapasse nenhum "gentio;'. 

Esclareceu que, para que os participantes da 
guerra se animassem, eles poderiam matar a 

quem resistisse e também cativar os que se 
rendessem. os quais poderiam ser vendidos 
em praça pública a quem pagasse mais. Da 
importância que se recolhesse deveriam ser 
pagos à Fazenda Real as despesas da guerra 
e o quinto, e o que restasse se poderia 
repartir entre os cabos, oficiais e soldados, 
como dispõe o Regimento das Fronteiras. 

Ordenou, ainda, que somente se fizesse 
guerra com a ordem e da maneira que o 
Governador Geral mandasse, dando-se 
conta ao Rei de tudo o que se fizesse. 

Registrado em Na tal em 24/03/1711. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 77v e 78. 

93 - Cópia de uma proposta feita pelo 
Capitão-mor Àndré Nogueira da Costa aos 
homens respúblicos da Capitania do Rio 
Grande. 

• 
Natal, 12/12/1708. 

Relata que, ao assumir o governo, o Capi
tão-mor encontrou a Capitania em guerra 
dos tapuias Janduí contra os moradores do 
Assu e Apodi ,, onde haviam fei.to alguns 
estragos, e contra os moradores das vizi
nhanças de Natal, que requereram uma 
"bandeira de moradores, índios e tapuias 
aldeados" para castigar os Janduí do R an
cho dos Corema e Canindé, que tomavam 
armas contra os tapuias aldeados no lugar 
chamado Capela. A bandeira organizada, 
liderada pelo Coronel Manoel Gomes Tor
res, não encontrou os tapuias e voltou sem 
batalhas. 

Naquele momento o Capitão-mor tinha re
cebido novas notícias de que os tapuias 
Canindé e seus "confederados" estavam no 
sertão de Ooianinha, matando gado, destru
indo as fazendas e mantendo os moradores 
cercados. 



140 DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA WÍGENANO NORDESTE 

Propõe que S'e prossiga a gu~rta., vist0 que. 
esta já havia sid0 começada pelos índio$, e 
pede aos Oficiais da Gâmara que api:ffvem a 
sua decisão. 

LCF8C.; Caixa 75; Livro 5;. Folha 11 v ~ 12, 
12v .e 13. 

1709 

. 94 - C.ópià de Carta ·com tt&s ordens do 
Governador-Geral de Pernambuco aQ: Coro
nel Antônio da Rocba Bezerra. 

Recife, 12/03/1709. 

1 $ - O Capitão-mor e o Prov.edor da Fazen
da Real da.Capitania deverian;i dar munição 
de guerra ao Coronel Antônio ·da Rocha 
Be~erra, para as ênttada:s contra os tapuias,, 
s0b a despesa dos ·quintos reais, conf otme 

·' 
ordem real. 

2º - Como encarregado, pelo Ggvemador 
âe Pernambuco, fi~ guerra eontra os tapuias 
e para soco.rrer os moradotés, o Coronel 
Antônio da Rocha Bezerra poderia pedir.ao 
Supen or PadreFelipeBourel ''todo o gentie 
de,. guerra na sua administração, paJa a dita 
guerra",, e da mesma forma nas demais 
aldei~ onde for necessário. 

3 º - 0 Coronel Antônic:1 da Rocha Bezerra, 
para compor,as ·tropas das entradas que se 
f(friam conttá os tapuias, poderia mandar 
notificara todos os· motaqores da sua juris
dição, €ap.azes de t0mar armas, que deviam 
acoi:npanh~ -lo, sob pena de prisão e ·conde
nação pecuHiária, qu.e serviria para .as des
pesas da guerra, p0is como ela era de utili
dade de todos,.não seria ju-sto que uns traba
lhassem e outros não. 

LCPSC~ Caixa75;Livro 5; Folha 72·e 72v. 
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95 - Cópia de uma Carta dos Oficiais da 
Çãmata de Natal à Sua Majestatle. 

Natal_, 02/05/171 O. 

Em razão da destruição taus-acla pelas guer
ra$ cóntraos holandeses, o·corrigâs n.avia 5'6 
anos, e contra os "bárbaros", que ainda 
esta vawacontecendo_, pedem que a légua: de 
terra que havia sido doá,d~ ao Conselho da 
Cidade tle Natal, cujo documento fôra per
dido eela ação dos h9lartdeses, seja nova
mente regularizada, para q.ue se possa 
rep0voar a Cidade de Natal. 

LCPS€; Caixa 75; Livro 5; Folha 72v e 13. 
9.6· - Cópía. de .. uma Carta dos Oficiais da 
Câmarª- de Natal à Sua Maj'estade. 

Natal, OQ/05/171Q! 

Frente à situação de dgstruiç.ão causada 
pela Hguerra dos bárb~õB"' os moradores 
nã-e tinham eomo pagar os 20.0 mil réis qu.e. 
foram cobrados pelo Corregedor, netnmes
mo tinham como ye.stirem-se· e.om deé0rQ. 
para servirem como tes-públicos. Pedem 
que o Rei Cjê ~oluçãp para o fato. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 73e 73~. 

97 - Cópia de qtna Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal à Sua Majestade .. 

Nat.al, 02/05/1710. 

Frente à destruição çausada pela gµerra dos 
gentios·,_ gue destruiram· as fazend'&s, os 
moradores e o Conselho ela Câmara não 
p.ódem mais atear co.m 'as qespesas da éa
deia de taipa, nem do transporte dos maus 
feitorês para a cadeia da cabeça da 
Comarca, nem tampouco da c0n~trqçãp de 
uma cadeia de ''pedra e cal'' para contê-los. 
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Pedem auxílio ao Rei para que se faça a 
cadeia sob as custas da Fazenda Real. 

LCPSC; CaiXa 75;Livro 5; Folha73.v e 74. 

98 - Cqpia de um«f Ordem de-Sua Majesta
de, sobre as terras dos religiosos, ao Gover
nádor àe Pernambuco e .Capitanias Anexas. 

Lisboa, 12/11/1710. 

D.iscoEre;sobre a·d0ação de terras aos vigá
rios das Igrejas e aos.tnis:sionário:s das· aldei
a:s de índios,, e que havia nótftias de que 
dísttjbuiu-se mais terras do que a taxa 
estabelecida, ptejudicahdo os tnoniélotes· 
circunvizinhos, por tirar-lhes parte, de suas 
te.rras e nos melhores lugares. Isso fazia 
com que·os padres se totóassem possuidores 
de muitas fazendas e oi:ia.ções; e . com elas 
estavam tão p·otleros-o·s cn1e os pobres mora~ 
dores da Capitania nãó se atreviam a quei
xar .. se. 

Ordena que não sepermita<11_ueos :vigários, 
párocos e ini-ssionaríos da~ aldeias de índiós 
no& sertões recebam mais terras ·ô0 que o 
justo necessário. 

LCPSGL Caixa 15; Livro 5; Folha 13l:v e 
132. 

1'711 

99- C6,pia de um a~qu-etirnento·do povo aos 
Oficiais da Câmara.de Natal, que o re,nrete.u 
ao Bispo e Governador ,de Pernambueô. 

Natal, 2.8/03/1711. 

Requ~r que se envie aq Governador de. 
PeFnambuco o abaixo assinado no qual.re:.. 
lata que os . .g~ntios do Raneho dp Parracu
assu e Core.ma e os, demais anex©s1 com 
quem 0 Sargento-mor havia feito as pazes, 
estavam destruinâo as lavouras, plantâs, 
.gado e.outEas criaç~es~ e agregando todos.as 
índios ·c.ativos que fugiam, sem que ó Sar-

gento-moli os ·entregasse. de. volta a seus 
donos, indo, des.sa forma., contra a determi
nação de SuaMajestadeue que os índios. em 
guerra sejam cativos ou des.trufdos, para 
que não prejudiquem mais QS moradores. 

Pede.que o. Góvern().dot dê soluç,ão à situa
ção. 

LCPSC; Caix.a 75 .; Livro 5 ;. E0lha 78 e 72v. 

100- Cópia de uma Carta dos O.ficjais da 
Câmara de Natal a0 Bispo· e Governador de 
PemambJJCQ sobre o Requerimento do povo 
da Capitania do Rio Grande. 

Natal;, IDS/04/1711. 

Relatam as queixas dos moràdores sobre os. 
furtos que estavam :fazendo os tapuias.a:gre
ga:dos ao Terço do's Paulistas e os que es,ta
vam sob a jurisdição do Go.ronel Antônio da 
R:o-eha Bezerra, Rancho'S do Pfillaéu.-Assu e 
Caboré, porque, como '"súditos~', viviam 
entre os moradores, roubando-lhes os pr-0.
du tos das lavouras. e matanqo as,teses sern 
ser castigados, pois diziam. que efam solda'." 
dds do Ter~o. Os moradores queixavam-se 
que, como soldados. os índios dévetiam ser 
obedientes, no entanto eram intoleráveis, e 
diziam ·que se·fia mais "p.rov:eitoso" que 
fossem inimigos. 

'Queixam-se que, corn-a·ordem do Sarg~nto
mor José de Moraes Navarro, havia sido 
concedida à paz ao "Rei" âo Rancho dos 
Pan:ac.u-Assu,, que o Coronel Antônio Be
zerr.a prometeu a paz· ao Rancho à.o Caboré 
e o Cãpitão-mor L11fs Soares de Albuquér
que da Baraíba a concedeu ao Ranch.0 dos 

' tapuías Canindé, da Ga:~itania do Rio Gran-
de, indo cqntra uma Carta Régia de abril de 
170$, que ordenava que ·se matasse tocl0 0 
"·gentio de cors-o'', e aqueles que não ·se 
suj~itassem à obediência deveriam fiear 
cativos. 
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Queixaril-s.e que a:s aut0ridad~s. eitadas ~e

veriam cativar os índjos, em vez â~ lh~s. dar 
a paz, e da mesma forma clevefi:am cativar o 
R~pého que estava na lug,ar da Capella, que 
'estava também fazendo danos· aos morado
re-s,, e que eram: "tão maus" que mesmo o 
Vadre d.a. Companhia de Jesus, João Guedes, 
os, abandonara,, indo para .Recife, sendo o 
Padre a pessoa indicada paradar a0 G.over
_nad.or inf orrnações sobre "a óatqreza., ctjs
tumes e valhae.arias d~sses bárbaros''. 

Pedem que o Governador ordene que se· 
sujeitem todos 0s tapuras à condição de, 
cativ9s e que os .machosmai9res de 12 anos 
sejam mandados par-a fora da C;iJ?jtania, 
proibindo os C~pitaes do Terço do.s Pau,. 
listas de usarem m&is de séis tapLÜà,S a_;seU,s 
serviços. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 7l9; 79v e, 
80. 

101 - Cópia de urna Carta do Bispo e 
Go:ve(Il.ador U~ Pernambuco âos:Ofieiais. da 
Câmara cle Nátal. 

Natal, 26/0411711. 

Em.resposta à c(U'ta dos Oficiais da~Câmará 

de 'l\T a tal? de 08/0411711, onde queixam-se 
sobre os roubos que-estavam fazendo os 
tapuias agregados ao Terç,o dos Paqlistas, 
os que estavam com o Corone1 Antônio -d:a 
Rocha Bezerra, o.s ''ctôitosM ao Cap,itão-mor 
Luís Soares de Albuquerque e 0s que esta
vª1Jl ho sítio da Capella. 

O Governador, porque o Capitão,..mor da 
Ca,pitaniá não lli~ informou da situaç,ão 
anteriormente, mandou que se fiz_esse uma 
"deva$sa" dos. crimes de todos os .. tapuias,. 
pQf um Juiz Ord.ináriQ do Senàdó aa C.âma
ra~ remetendo~a a ele para que resolvesse 
sobre que atítude tomar: oµ atravé~ da Jus-

ti~.a, se·0sJndi0sfo{e.m vas,sa10scriminosos., 
ou att~vés da guerra se forem inimigos. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 92 e 92v 

l 02 - Cópiá de.11ma c.ópia de Carta àe Sua 
lyfajetf;lde ao Góvemador-Geral de f>ematn
huco, Félix. J9sé Maeh.ado de Mendonça. 

Lishoa,~ 27/06/1711. 

Deviao aó fatQ de que os religiqsos não 
pagayam dízimos sobre as fazendas e cria
çõe:s adquiridas fora dos dote~, o Rei orde
nava ao Provedor d.aFaze]ldaR~ál dó Br.~sil 
que: fizesse saheraos religiosos que se.recu
savam a pag,at Q.$ ditos. dízimqs, gue haviá 
um processo ~oat.ra eles, e que ost(eligiosos 
que·possuissem bens. particulare:s deveriam 
pagar qs illzimos, s~ n.ãQ ó fizes&,em, a;s 
referidas terras seriam dadas como devoJu
tased,oadas a quem' os denuncias${l. No caso 
d.e as ,re.c~berem por herança, não poderiam 
aceitar se:m licença do Rei. 

LCPSC; Caixa 15; Livro 5; Folha 114 e 
1~4v. 

103-Cópiade·Carta do,s·Ofici:ais da Câma
ra de Natal .ao Bjspo e Góvemador de 
Pernambuco. 

Natal, 02/0711711. 

ComtJrrieam que estavam enviando ane~a 
uma cópia da carta de Sua Majestade,

1
de2b/ 

04/1708, onde consta a resolução de se 
fazer, a guerra a:0s "gentios bárbar(j)s;' e de se 
cativar os tapuias capturados. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Fc.rlha 92v. 

104 ,.... .Cópia da Ordem de Soa Majestade: 
apresentada pelo 01,1viâór Gerai de Per
nambuco. 

Lisboa,. 17/0711711 . 

() I{ei foi informado ele qµe alguns oficiais
e capitães do Terço dos Pau listas· do, Mestre~ 
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de-CampoJosédeMoraesNavarrointenta
ram contra o Rancho dos Panacu Assu, que 
havia pedido pazes e prometido obediência 
ao Mestre-de-Campo, que lhes concedera, 
atacando-os no Arraial do Ferreiro Torto, e 
por outra ocasião haviam seguido uma trilha 
de tapuias e, encontrando um tapuia da 
nação Paiacu, o mataram, e o Mestre-de
Campo a ninguém castigou por estes delitos, 
porque eram seus oficiais. 

Por crer que o que se fazia era um grande 
erro e merecia castigo, o Rei mandou o 
Ouvidor-mor devassar estes casos para 
prender os culpados, até o número de 12, e 
dentre eles mandar 4 à Bahia para serem 
sentenciados, e que voltariam para serem 
castigados no .local do delito, para que os 
índios vissem o que se fazia com aqueles 
que agiam errado com os que estavam em 
paz. 

O Rei ordenava ainda que todo gentio da 
mesma nação dest~s. que estivessem injus
tamente cativos., fossem libertados. 

Obs.: Regi stradã em Na tal em 12/03/ 1713. 

LCPSC;Caixa75;Livro5;Folha 127v, 128 
e 128v. 

105-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Capitão-mor Agostinho No
gueira da Costa. 

Natal, 30/08/1711. 

Relatam que tiveram notícias de que os 
moradores da ribeira do Assu combateram 
o "gentio" Cabaré, matando alguns e fugin
do-lhes outros que, acreditam, foram se 
juntar aos outros tapuias que se acham na 
Companhia do Coronel Antônio da Roc:ha 
Bezerra_, já de0larados como inimigos. 

Também tiveram notícias de que os índios 
agregados a Theodósio da Rocha estavam 

reunidos aos Canindé, que estavam agre.ga
dos a Luís Soares de Albuquerque, fazendo 
"insolências" aos moradores da ribeira ·cte 
Goianinha. 

Pedem ao Capitão-mor que tome providên
cias, para o bem dos moradores. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 92v e 93. 

106-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal à Sua Majestade, Rei de Portu
gal. 

Natal, 15/12/1711. 

Relatam que os juízes e oficiais de justiça de 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande, quando 
vão ao sertão fazer seus serviços precisam 
de comprar cavalgaduras dos moràdores 
dessa Capitania, que são pobres, por causa 
da ação dos "gentios bárbaros". Pedem que 
sejam pagos s.alários para as despesas des
sas diligências. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 102v e 
103. 

1712 

107 -Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Capitão-mor do Ceará Gran
de, Francisco Duarte de Vasconcelos. 

Natal, 12/04/1712. 

Agradecem ter enviado auxílio à guerra 
contra os "bárbaros", pois a Bandeira de 
gente do Ceará, dirigida pelo Capitão-mor 
Manuel Nogueira Ferreira, que lutou com 
um Rancho de tapuias e fez muitos estragos, 
e só não permaneceram mais tempo porque 
ausentou-se Pedro de Mendonça que levou 
junto uns índio"s Jaguaribanas. 

Para.se dar fim.aos"'bárbaros", o Capitão
mor da Paraíba enviou duas Bandeiras, e no 
RioGrandeexistemjáduasemcampanbae, 
para que os índios sejam cercados por todos 
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os lados, pedem que o Capitão-mor do Ce
ará envie uma Bandeira de sua gente para 
ajudar, se for necessário. 

LCPSC; Caixa 75; Livro5 ; Folha 118v e 
119. 

108-Cópia da Carta do Ouvidor Geral de 
Pernambuco aos Oficiais da Câmara de 
Natal. 

Olinda, 07/09/1712. 

Comunica que irá ao Rio Grande em outu
bro, para fazer diligências sobre os aconte
cimentos com os tapuias e pede que provi
denciem a "aposentadoria" de uma casa 
para ele e seus criados, e outra para os seus 
oficiais, com roupa e lenha, como se costu
ma. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 119v. 

109 - Registro de Carta dos Oficiais da 
Câmara de Natal ao Governador de 
Pernambuco, Felix José Machado de Men
donça. 

Natal, 12/09/1712. 

Informam que os "bárbaros" haviam morto 
dois sacerdotes: um da Companhia de Jesus 
e outro do hábito de São Pedro, fazendo 
desacatos às imagens sagradas. 

Notifjcam que chegara uma Bandeira da 
Capitania do Ceará Grande e que lutara 
contra um Rancho Janduí levantado, alde
ado na Capella. 

O Terço dos Pau listas também confrontou
se com um rancho de tapuias, do qual se fez 
doze tapuias prisioneiros de guerra, que 
seriam enviados ao Governador de 
Pernambuco. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 119. 

110-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Capitão-mor da Capitania do 
Rio Grande, Salvador Alvares da Silva. 

Natal, 20/09/1712. 

Tinham notícia de que o Sargento-mor do 
Terço dos Paulistas, José de Moraes 
Navarro, intencionava formar uma Bandei
ra para seguir uns tapuias que estavam 
próximos às ribeiras do Ceará-mirim e do 
P'otengi, que estavam agregando os tapuias 
cativos das casas dos moradores para que 
fugissem para o sertão. 

Tin~am notícias, támbém, de que o Capitão
mor havia negado uns índios que o Sargen
to-mor havia pedido, respondendo que não 
tinha nenhum no momento, porque uns esta
vam em campanha pelo sertão, outros tinha 
da.do para irem COJTI outra Bandeira, que 
haveria de sair da ribeira de G0ianinha, e 
outros estavam repartidos pelas redes de 
pescaria da costa. 

Pediam ao Capitão-mor que mandasse reti
rar as redes, para que os índios que estives
sem nelas trabalhando pudessem seguir 
com a infantaria que o Sargento-mor queria 
mandar atrás dos tapuias, pois ele só tinha 
30 índios. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha120v e 
121. 

111 - Cópia de Carta do Governador de 
Pernambuco aos Oficiais da Câmara de 
Natal. 

Recife, 30/09/1712. 

Em resposta à carta dos Oficiais, de 12/09/ 
1712, relatando o bom sucesso da Bandeira 
do Ceará Grande e do Sargento-mor José de 
Moraes Navarro, que castigaram os "bár
baros" tapuias, o Governador relata que 
recebeu os doze tapuias rendidos que o 
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SaFgento-mor José de Mor~es Na~arro lhe 
havia remetido paFa v:ender e achava que 
s~ri(:l conveniente que todo tapuia preso 
fosse envi~do para Pemambu_c:o, paFá ~e 
vender, para,que a Capitania do Rio Grande 
ficàsseJivre dos tapui<,ts, retirando-se s:em
nre ©S quintos de. Sua Majestade. 

LCPSC; Caixa 75;. Livro 5"; Folha 119v e 
120. 

112-C.ópiaâ~'Cartados Oficiais da Câma
ra de Natal ao Cápitão-mor Salvador Ahta
res da Silva. 

Natal, 02/12ll 7lf2.. 

Relatam que o Governador de Peroambaco,, 
Féliz José Machado, fôra erradamente in
formado sobre o gentio Janduí ter si de mo
lestado por alguns roorãdores da C,apitij.iiia 
·e que; por causa desse'erroi havia mandado 
Ja,n_ç.ár um Bando com rignros0s ca&tigps 
àqueles que as molestasse.,ni, se.ndo o·execu,. 
tor êfo.refe:tid© B.ando o Gàbo do Terço dds 
Paulistas, ao quál estavam ágtêgados os 
Janduí. 
' A pedido do povo~. os. Oficiais, requerem gue 
o TetÇo dos Paulistas sejá enviado à ribeira 
d0 Assu, "lugar qµe o Re.i os havía d~teFini
na'do protegere'.que estava sot:rendo g:Fandes 
dano_s sem a sua presooç-a,justi{icam, ainda, 
que es, moradores da v,iiinh-ança de Natal 
s·empre oonS'eguiram defender suas cas.as·e 
p~ssoas sem ajuda dos Paµlisras e q))e 'pot 
isso eles não eram necessários aí, e sim o 
eram na ribeira do Assu, onde os tapuias 
haviam mórtQ, havia dois meses, 50 pe~S'oàs 
dos cria~ores de gado e destruído várias 
f~endas. 

Justificam ainda ·qu'e pelo erro de. dois ou 
três m0_radote~~ '"rapazes loucos", contra u 
gentio Caborê, não seria razão de se deixar 
de auxílíar àqueles moradores. 

Explicam que, quanto à injusta quéixa que 
haviam feito contra os moradores terem 
m'dlestado os índios, o Capitão-mor deveria 
se informar coro o Corõnel Manuel Gomes 
Torres, que sabe ser esse ''gentio" a .causa 
da ruína dá Capitania e'dos moraddtes:, e que 
estes nunca ofenderam aos índias. 

LCPSC; Cafoca 75; Livro 5;. Folha lOOv e 
101. 

113-,Cõpiade Carta dos Oficiais da Câma
ra. de Natal ao Governador' de Pernambuco, 
Fêlix José ·Machado de Mendonçg. 

Natal, 021,12/1712. 

Qqeixim~se da contínua guerra contra os 
ta;puias, que o PadreJoão Guedes,,da Com
panhia de Je.sus1 pQàeria jnformar ao Go
vernador, pois passara algum tempô entre 
eles. e que, por nada c0nseguir '- retornara ao 
se.u Colégio no Recife. 

Queixam-seque o Terço. dos Paulistas dei
xara o Assu e que, por is.so, havia dois 
mese-s, 50 moradores haviam sido mortos 
pelos_Caboré~ e muitas fazendas destruídas, 
obrigando os moFadores a abanclonarem
nas. 

Queixam-se do Bando' que o 'Governador 
lançou etn f avotdos PanacuAs.su, por causa 
de deis ou três rapazes que, ofenderam os 
tapuias quando,-eles estavam em paz, sob as 
arm;is do reglmeiito do Coronel António da 
Rocha, e que tornara os gentios mais forta
leoidos no·settão, onde agora fitaram dotnt
nantes, u~ndo ''cavalos selados, com pisto
las e 'cravinas apanelhadas de prata e muita 
pó.Jvoia e bala''~ ao €Ot1trário das orden$ dó 
rei, que mandava que. eles fossem cativos. 
Queixam-se, ainda, que o único beneficiado 
dó B;:i,ndo era o Sarg~nto-mot Jôsé ,de 
Moraes Navarro; por causa das praças e 
tn.eicrs praças de soldados ·que lhe mandou 
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pagar a Faz~nda Real pel0s taf)uias em seu 
Terço. 

Qu~nto aos tapuias que abandonavam o 
Terço dos Paulistas, dizem que era por 
.causa· das opressões com que o.s tr:atav.am a 
htfantaria e por cá,,t1s~ d(!§ "dezenas de atro
eidades em tapuias casadas .~ solt~iras'\ 
confo'rtne queíxa dos próprios Pana.eu Assu. 

Pedem que se remetam Terço dos Paulistas 
de volta ao Assu, região .p~ra onde foram 
enviadt>s pelo Rei e onde é muito necessária 
a sua presença. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha tOl, 
101 v, 102 e tP2v. 

114 -Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Sargento-mor dó Terço dos 
Paulistas, Jasé de· Moraes Navarro. 

Natal, 30/12/1712. 

Relatam que souberam que .. o Sargento-mor 
trouxera seis tapuiasG~b0rékssu mulhe1es 
ágregadas. ao>~eu terço para que o :Eroveâot 
da Fazenda Real tirasse o quinto reál. 

:Requere_m que o Sarge.nto-mer mande, as 
índiastapuias de volta para o sertão., pois as 
ordensJeais são paraqtie se rn0;têni éàe~tru
am os tapuias _machos,, responsáveis pela 
des;tro,ição das vidas e fàzendas da Gapita
nia, eque_não convém cativar as suas fall)Í
lias,. ficando os he>mens em liberdact·e para 
serem mais hostis 

Advertem que se o Sargentó-tnor não cum
p,rir as ordens reais os oficiais. protestarão, 
em nome do pove1 .ao Governador el.e 
Petnamhuco e à S:ua MajeSt~de~ respbtlsá
bilizando-o pelo dano que, os tapui:as fize
rem. 
. LCPSC; Caixa 75iLivro5;Folha 122.v, 123 
e 123v. 
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115-C.ópia de Cart~ dõs Oficiais da C~m!i
ra de N ata1 a0 Desembargador Ou vklo:r 
Geral de Pernambucó. 

Natal, 13/0~/lf/13·. 

Comunicam que os moradores queixam-se 
d~ que é prejqcjicial ª Capitania a perrna
nência dos tapuias Manuel Ribeiro, filho.do 
Carnaúba, Cavalgante, D:i0gn Acauã e 
Manuel de Abreu e,outros,_no T~rçQ do Assu 
e que o S·argento-mor do referido Terço 
d,~veriª cobrar o.briga,ção dos postos de sceus 
oficiais e que também íY.S· missionários da 
Co.tnparthia de Jesus o deveriam cobrar dos 
índios. $oradores d<;t Aldeiª ele Guajiru. 

Pedetnque m,ándexeti;far âa C'apit~iã esses 
tapuias que são clesleais. 

1 

LCPSC; Cai~a 15·; Livro 5; Felha J 28v e 
129. 

116-C0pia de C"<lrta dos Oficiais~da Câma
ra de- Nat~l aq Govern~dor Ger~l de 
Pernambuco, Félix José Machado. 

Natal, 14/03/1713~ 

Relatam que o Dr. Jqão'Marqnes.Bacalhao 
havia visto a situação da Capitania, p0r 
caus~ dos tapui'as e,. atfavés de sua aju~a, 
apelam ao Governador Geral para que man
de retirar o tapuia Mannel Ribeiro, f'i.lb0 Ele 
Camaúba_, o Cavalgante,. Diógo AcaU:ã, 
Manuel de-Abreu e outros que são Qrejudi
oiaís à Capitania é que servem a0 Sargento
mor José,·deMoraes.:Navarro. Além desse.s., 
peàem que se retire um Ranchtl que os 
missionários ôa Companhia âe Jes11.s têm 
es.eondido naaldeiade Guajiru, c<)rno iàten
t~ de O's alclear no\lament~, apesar de faze
rem 1ªtrocínios € roubos-aos moradores . 

Fedem para os prender e levª1" para outn} 
pra~a e que ·não os deixe com 0s PaÇires da 
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Companhia de Jesus, pois eJes não permi
tem que os tapuias façam serviços para os 
moradores e, quando o fazem, depois de se 
lhes pedir bcença, cobram preços extraor
dinários, que os pobres moradores da Capi
tania não podem pagar, indo contra a ordem 
de sua Majestade, segundo a qual a metade 
dos aldeados devem ficar repartidos pelos 
capitães-mores e Oficiais da Câmara. 

Queixam-se a'inda da presença do Terço dos 
Paulistas há três léguas de Natal, onde não 
é útil, sendo a ribeira do Assu, para onde 
haviam sido destinados e onde têm umAr
raial, o lugar necessário, pois, se lá estives
sem, o resto dos tapuias do rancho dos 
Caboré não teria morto de 1 O a 12 homens, 
como o fizera. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 130 e 
1.30v 

117 -Cópja de Carta do Governador Geral 
de Pernambuco e Capitanias Anexas aos 
Oficiais da Câmara de Natal. 

Recife, '28/03/1713. 

Acusa o recebimento da carta de 14/03/ 
1713, dos Oficiais, e pergunta se os tapuias 
aldeados com missionários tinham s ido 
obrigados a se aldearem por medo das ar
mas ou se foram cativos pela guerra. 

Quanto ao pedido de retirada dos índios 
tapuias da Capitania, esclarece que irá con
vocar uma Junta das Missões para discutir 
o que se deve fazer. 

Quanto aos Padres da Companhia de Jesus, 
não entende qae sejam culpados de negar 
índios para o serviço, nem que se excedam 
ao pedir pagamento pelo serviço dos índios. 
Manda que os Oficiais verifiquem as Or
dens Reais de 24/12/1701, para se certifica
rem da justa ação dos missinários. 

Quanto ao Terço dos Paulistas, acredita que 
não precisam fazer ação alguma no Assu e 
que o lugar em que estão é muito adequado 
mas, em virtude das explicações dos Ofici
.ajs sobre a necessidade deles no Assu, man
da que o Sargento-mor José de Moraes 
Navarro marche para a ribeira do Assu. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 131. 

118-Cópiadeum acordo feito na Jttntadas 
Missões. 

Recife, 03/04/1713. 

Em reunião da Jurlta das Missões discutiu
se sobre o que se deve.tia dar aos índios que 
se "alugam" aos moradores, pois havia 
queixas de que os missionários sempre im
pediam os índios de trabalhar para os mora
dores do Rio Grande e que, quando o con
sentiam, era por "tão exorbitante estipên
dio", que os moradores não podiam pagar. 

Obs.: Não foi possível ler o restante do 
documento, pelo péssimo estado de conser
vação. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 1 e J v. 

119 - Cópia de três Portarias do Governa
dor Geral de Pernambuco para que o Juiz 
Ordinário da Capitania do Rio Grande fi
zesse devassas sobre ·os índios Jevantados. 

Recife, 04/04/1713. 

1 º - Averiguar se os tapuias da nação 
Janduí, Capella e Caboré foram se abrigar 
e recolher na Aldeia de Guajiru antes de 
serem obrigados pelas armas de guerra ou 
depois, fugindo delas. 

2° -Averiguar se foi justa ou não a descon
fiança que teve uma tropa que trazia 15 
tapuias rendidos e prisioneiros, ao presumir 
que esses tapuias queriam se levantar contra 
os soldados, o que resultou na morte de 14 
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tapuias. Que se apure o número e os nomes 
dos que pª11iciparam da ação. 

3º -Averiguar se o Sargento-mor do Terço 
do Assu, José de Moni.es Navarro, deu sua 
palavra de pazes ao Rancho de tapuias 
Panacu Assu, que andavam em companhia 
dos Caboré, em troca de que eles os entre
gassem os ditos Caboré, e se realmente os 
entregaram, 

LCPSC; Caixa 75; Lívro 5; Folha 133 e 
133v. 

120- Cópia de Carta dos Oficiais da Cârna
rá de Natal ao Capitão-mor do Rio Grande, 
por requerimento do povo. 

Natal, 16/04/1713. 

Por requerimento do povo, que tinha conhe
cimento de que o Governador Geral de 
Pernambuco havia ordenado ~o Capitão
mor que remetesse para Pernambuco todos 
os tapuias escravos acima de sete anos que 
se achassem com os moradores, não fazen
do menção alguma sobre os principais cabe
ças dos motins que lideraram os levantes, 
que muito prejudicaram aos moradores, 
pedem que levem os cabeças que j~ haviam 
nomeado, para a tranqui1idade da Capita
nia, e não as mulheres e meninos, que estão 
cativos nas casas dos moradores, instruídos 
na fé e cristãos batizados, e não causam 
desgraça alguma à capitania, ao contrário. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 132v e 
133. 

121 - Cópia de um Bando do Governador 
Geral de Pernambuco e Capitanias Anexas. 

Recife, 16/04/1713. 

Félix José Machado· de Mendonça, Gover
nador de Pernambuco, teve notícias de que 
os índios aldeados, principalmente os da 
Aldeia de Guaraíras, estavam matando 

gado dos moradores, sem que os missioná
rios conseguissem impedir os danos, e 
resolveu ordenar que os índios, aldeados ou 
não, que estivessem envolvidos na matança 
do gado, seriam castigados com três meses 
de prisão na casa escura da Fortaleza e 
seriam obrigados a pagar os danos que 
causaram, se tivessem bens, e na segunda 
vez seriam degredados para fora da Capita
nia de Pernambuco e Anexas, sendo casti
gados e obrigados a pagar os donos pelos 
prejuízos, se tivessem bens. 

LCPS.C.; Caixa 75; Livro 5; Folha 133v e 
134. 

122 - Cópia de um Bando do Governador 
Geral de Pernambuco, José Félix Machado 
de Mendonça. 

Recife, 24/05/1713. 

Através de reunião da Junta das Missões 
resolveu-se que todos os tapuias da nação 
dos Janduí, Capella e Caboré fossem envi
ados para fora da jurisdição de Pernam-

'" buco. 

Mandou-se que todas as pessoas, de qual
quer qualidade, que tivessem em seu poder 
tapuias daquelas nações nomeadas, de set~ 
anos para cima, machos e fêmeas, os reme
tessem ou levassem a Pernambuco para que 
serem envjados ao Rio de Janeiro, levando 
uma declaração de que eram seus donos, 
para que se pagasse por cada um dos cativos 
entregues. Os que não cumprissem este 
Bando perderiam os tapuias que estivessem 
em seu poder, assim como seriam obrigados 
a pagar a sua condução por conta própria. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 135v e 
136. 

123-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Governador Geral de Per-
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nambuco e Capitanias Anexas, Félix José 
Machado de Mendonça. 

Na tal, 20/06/ 1713. 

Reiteram o pedido feito em catta.de 14/03/ 
1713, para que se mandasse para fora da 
Capitania alguns tapuias que estavam no 
Terço dos Paulistas e os que estavam 
aldeados na aldeia de Guajiru, escondidos, 
por serem prejudiciais aos moradores e à 
Capitania. 

Mas o Governador Geral havia mandado 
que se remetessem todos os tapuias cativos 
de sete anos para cima, o que muito prejuízo 
traria aos moradores e à Capitania, porque 
já causou aviso para que a maioria dos 
tapuias fugisse para o sertão, e por isso os 
moradores se queixam e dizem que não 
consentem na ida e venda de seus escravos, 
porque os tinham conforme ordem de Sua 
Majestade, além do que, quase todos os 
cativos são fêmeas, e mesmo que fujam, não 
farão guerra alguma, ao contrário, servem 
nas residências como"chainariz aos tapuias 
que ainda estão no mato e porque algumas 
delas estão casadas com negros da Guiné. 

Advertem que não se deve perturbar -os 
tapuias cativos, pois os que são forros nos 
Terços e no Arraial dos Paulistas podem se. 
reunir aos outros no sertão, começando de 
novo a guerra. 

LCPSC;Cãixa75;Livro5;Folha 136, 136v 
e 137. 

124 - Cópia de um "papel de pazes" feita 
entre os índios tapuias e o Capitão Teodósio 
da Rocha. 

Natal, 28/07/l 713. 

Relata que os tapuias que estiveram num 
lugar chamado Capella e estavam no mo
mento no sertão de Ceará-mirim, se encon-

travam próximos dos povoados, observan
do a movimentação das tropas de soldados, 
recebendo informações dos tapuias que vi
viam neles e acolhendo os tapuias cativos 
que fugiam de seus donos, dando grande 
prejuízo. 

Sendo sua conquista muito difícil, por serem 
poucos, mais ou menos 1 O, e por serem 
"escuteiros sem f arru1ia", que fazem suas 
trilhas muito escuras e encobertas, propu
nha-se que lhes dessem perdão, aldeando-os 
na Missão de Guajiru, administrada pelos 
Padres da Companhia de Jesus. Para isso os 
tapuias S'eriam obrigados a devolver os ca
tivos que estavam em sua companhia aos 
seus senhores, devolvendo também as ar
mas que pertenciam a Fazenda Real. 

O Capitãó Teodósio da Rocha foi o escolhi
do para promover essa paz e acordo, e 
conduzir os índios tapuias à aldeia. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 8v. 

125 -Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Desembargador Corregedor, 
Jerônimo Correia do Amaral. 

Natal, 01/09/1713. 

Tendo notícias de que o Corregedor viria à 
Capitania, os moradores pediam que, por 
causa da miséria causada pelos índios, se 
postergasse a vinda por alguns meses. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 139v. 

126-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Sargento-mor José de Moraes 
Navarro, do Terço dos Paulistas. 

Natal, 02/09/1713. 

Relatam que lhes foi apresentado um pedido 
para que se pudesse aldear na Aldeia de 
Guajiru os tapuias que estavam ocultos na 
mata, atrás da aldeia, com a condição de que 
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devolvessem todos os tapuias cativos fugi
dos que estivessem escondidos com eles. 

Consentem na aldeação, com a condição de 
que fique registrado o acordo no Senado da 
Câmara e o Capitão José Porra te de Moraes 
Castro, do Terço dos Paulistas, assinou e 
comprometeu-se a entregar o documento 
que constava das condições da aldeação, 
para que se registrasse, o que ainda não 
havia feito. 

Pedem que o Sargento-mor envie o docu-
111ento para o devido registro. 

LCPSC; Caixa 75; Livro 5; Folha 139v. 

127 - 'Cópia de Carta do Sargento-mor José 
de Moraes Navarro, do Terço dos Pau listas, 
aos Oficiais da Câmara de Natal. 

Natal, 19/09/1713. 

Em resposta à carta dos Oficiais, de 02/09/ 
1713, o Sargento-mor relata que se comuni
cou com o Capitão de seu Terço, José 
Porrate de Moraes Castro, e que ele se 
prontifjcou a entregar o documento sobre a 
aldeação dos ínidos assim que a ocasião o 
permitisse. 

LCPSC~ Caixa 75; Livro 5; Folha 140v. 

128 - Cópia de uma Carta com Ordem do 
Governador de Pernambuco e Capitanias 
Anexas, entregue pelo Ouvidor-mor aos 
Oficiais da Câmara de Natal. 

Recife, 16/12/1713. 

Por Ordem Real de 17 /07 /171 1, para que se 
averiguasse se a guerra que o Coronel·An
tônio da Rocha Bezerra fizera aos tapuias 
do Rancho do Panacu Assu fôra justa ou 
não, e para que se averiguasse quem haviam 
sido os culpados que cometeram o excesso 
de matar e cativar todo o Rancho, que estava 
para se aldear, com bagagem e mulheres, 
por ordem do Mestre-de-Campo do Terço 

do Assu, que havia dado a sua palavra ao 
referido gentio. O Governador ordenou que 
o Auditor Geral, João Marques Bacalhau, 
fosse à Capitania do Rio Grande averiguar 
tais acontecimentos, para que se desse conta 
à Sua Majestade. 

LCPSC; CaiXa 75; Livro 5; Fólha 128v . 

1714 

129 - Cópia de uma Ordem do Governador 
da Capitania da ParaJba, João Maia da 
Gama, àqualseanexou um requerimento do 
Sargento-mor João da Cunha, ao Juiz Ordi
nário, Capitão Antômo Dias Pereira, que a 
mandou registrar. 

Paraíba, 15/02/1714. 

Ordem de prisão pata uns criminosos, por 
morte e arrombamento da cadeia, que esta
vam na casa forte do Apodi. 

Ordenou-se que o Sargento-mor João da 
Cunha reunisse gente para cercar a estacada 
e prender os criminosos e que, caso não se 
entr:egassem depois de duas oportunidad~s, 
pusesse fogo à estacada. 

Determinava que o Padre Missionário do 
Apodi não negasse os índios para acompa
nharem os cabos. 

LCPSC; Caixa 99;Livro 6; Folha 14e 14v. 

1715 

130 - Cópia de Carta de Sua Majestade aos 
Oficiais da Câmara de Natal. 

Lisboa, **/06/1715. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara 
de Natal, de 29/07/1714, queixando-se do 
bando que o Governador de Pernambuco, 
Félix José Machado, mandou lançar, para 
que se buscasse todos os tapuias cativos 
acima de 7 anos a fim de remetê-los ao Rio 
de Janeiro, onde seriam vendidos. O Rei 
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ordenou que o Governador suspendesse a 
execução do Bando. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 33. 

131-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Governador de. Pernambuco, 
D. Lourenço de Almeida. 

Natal, 14/12/1715. 

Relatam que, a pedido do povo da Capitania 
do Rio Grande, devido aos insultos do "gen
tio bárbaro", Sua Majestade mandou o Ter
ço dos Paulistas para proteger a ribeira do 
Assu, distante 60 léguas de Natal, onde 
haviam muitas fazendas de gado, e que ficou 
livre da destruição atéqueo Terço se retirou 
para perto de Natal, distante 3 léguas. 

Relatam que a destruição na ri beira do Assu 
só não foi pior porque havia um "presídio", 
e outro fC>ra construído pelos moradores 
durante o inverno. Mas os "gentios", apesar 
de agora serem em menor número, fazem 
maiores danos, pqis estão sem família, fi
lhos ou mulheres que os impeçam. Como 
não têm nada a temer, roubam, matam mo
radores e gado e põem fogo às casas. 

Pedem, já que o Terço dos Paulistas ha-yia 
sido mandado para assistir na ribeira do 
Assu e que estava ocioso e fazendo gastos à 
FazendaReal pelo meio soldo que recebem, 
que o Governador os mande para a ribeira 
do Assu, na localidade chamada Carahu. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 37 e 37v. 

132 - Cópia de Carta de Sua Majestade ao 
Capitão-mor da Capitania do Rio Grande, 
Domingos Amado. 

Lisboa, 22/12/1715. 

Permite que os Capitães-mores passem pro
visões dos cargos milicianos, por serem eles 
os que conhecem as pessoas adequadas. 

Em _resposta à queixa que o Capitão-mor 
havia feito do Padre Pedro Taborda, da 
Companhia de Jesus, e Superior dos índios 
da aldeia de Guajiru, e do Capitão-mor dos 
índios da mesma aldeia, que não quiseram 
permitir que os índios pedidos para levarem 
correspondência oficial ao Ceará fossem ao 
serviço, manda aplicar o que já se havia 
sobre esses assuntos. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 53v e:i4. 

1716 

133-Cópia de Carta do Padre Superior da 
Aldeia de Guaraíras, José da Silveira, ao 
Juiz Manuel Gonçalves Branco. 

Guaraíras, 17 /08/1716. 

Adverte que os índios de sua aldeia estão 
indolentes e que, por portarem armas de 
fogo, o Padre não consegue dominá-los. 
Relata que estão matando muito gado e já 
tinham morto um ho.mem da Capitania, 
morador na região de Tamatanduba ou 
Cunhaú. 

Adverte que se não os atalharem a tempo, 
voltarão as mesmas desordens de antes, e 
piores ainda do que no tempo do levante, já 
que.estão com pólvora e munição, querendo 
atacar os moradores, como já o tinham·feito. 
Adverte ainda que, por serem "soberbos" e 
estando armados do jejto que estão, os pa
dres não podem domesticá-los, pois correm 
o risco de serem atacados, como já havia 
sido atacado o Padre Jerônimo de Albu
querque, e que, portanto, os moradores não 
podem se servir deles como gostariam. 

Pede para que o Juiz, de acordo com os 
Oficiais da Câmara, resolva uma forma de 
retirar as armas dos índios., para se evitar 
mais males e pede que se remeta uma cópia 
ao Governador de Pernambuco. 
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LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha5 l v e 52. 

134-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Capitão-mor Domingos 
Amado. 

Natal, 28/08/ 1716. 

Esclarecem que enviam anexo uma carta do 
Padre Superior da Aldeia de Guaraíras, 
José da Silveira, ao Juiz Manuel Gonçalves 
Branco, de 17/08/1716, para que veja u.ma 
forma mais conveniente de se fazer com que 
os índios fiquem domésticos. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 51 . 

135 - Cópia de Carta do Capitão-mor da 
Capitania do Rio Grande aos Oficiais da 
Câmara de Natal 

Natal, 29/08/1716. 

Em resposta à carta dos Oficiais., de 28/08/ 
1716, pedindo que se dê uma solução con
veniente para se domesticar os índios e 
evitar os danos que os moradores estão 
sofrendo, e para se retirar as armas que os 
índios portam, o capitão-mor esclarece que 
não pode "inovar coisas que nunca se prati
caram ", como tirar as armas dos índios, e 
acrescenta que isto poderia levar'à descon
fiança entre os índios, originando mais ruí
nas. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 52 e 52v. 

136 - Cópia de Carta do Governador de 
Pernambuco, D. Lourenço de Almeida, ao 
Capit·ão-mor Domjngos Amado. 

Recife, 01/09/1716. 

Relata que havia recebido uma carta do 
Coronel Miguel de Barbalho relatando ter 
feito uma entrada na ribeira do Assu contra 
o "gentio" levantado e que, como resultado, 
estabeleceu a paz com os tapuias Caboré. 
Relata ainda que após as pazes os índios 

Cabo ré foram traiçoeiramente atacados 
pelos tapuias Paiacu, que mataram 5 deles. 

O Governador afirma que a paz deve ser 
mantida para os que a pediram e permane
ceram em paz. 

Ordena, para castigar os tapuias e alguns 
litancos que dizem ter participado da per
turbação da paz, e para castigar os que 
dizem indevidamente que os tapuias são 
seus cativos, que o Capitão-mor analise 
particularmente cada caso e dê conta ao 
Governador, para se resolver, em Junta das 
Missões, a providência a ser dada e como se 
deve proceder para dar o castigo devido a 
quem o merecesse. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 55v. 

137 - Cópia de Carta do Sargento-mor José 
de Moraes Navarro ao Capitão-mor Do
mingos Amado. 

Natal, 12/10/1716. 

Em resposta à carta do Capitão-mor Domin
gos Amado e ao boato de que os índios sob 
o seu comando tinham saído sem a sua 
licença, o Sargento-mor esclarece que os 
índios estavam passando fome com suas 
mulheres e filhos, pois não tinham mais que 
uma rês, e que ele havia dado licença para 
que fossem aos seus lugares usuais de caça 
.e que eles andavam sossegados e divididos, 
uns foram para Utinga, outros para Guajiru 
e outros para a ribeira do Potengi, conforme 
a licença que o Capitão Antônio Francisco 
Ribeiro Garcia poderia confirmar. 

Pede que ordene aos moradores para que 
tratem os tapuias com o devido respeito, 
pelo serviço que têm prestado à Capitania, 
participando n0s Terços, e que, caso tenham 
alguma queixa, que façam o registro, para 
que se pague os danos e castigue os 
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"delinquentes~,," e que os moradores nã<?> 
devem dar-lhes atrnas, pólvora, bala. ou 
coisa .de ferro. 

LCPSC; Caix:a-9'; Li~ro 6.; Folh<:l 54v e 5,5. 

Obs.: Leituraíricompleta devido ao_péssirho 
estado 'de conservação do documento. 

138-Cópia.de.um ''TeFtno de.Ajuntamento 
e Concordata" feíto entre. o Capitão-mor 
Domingos _Amado, os Oficiais da Cârnàra 
da Natal, '.O Provedor da Fazenda Real e o 
Sargento-mor do Estad0, sol:>te os· tapuias. 

Natal, 11/11/1716. 

Em reunião cônvt>cada pelo Capitão-m'OT 
foi relatf\do o recebimento da çarta de 01/ 
09/1716, do Oovernadou de Pern.ambuco, 
D. Lourenço tle Almeida, que relatava o 
receeimento da c,arta do Coronel Miguel 
Barbalho Bez-erra, na c:iual contava sobre 
$Ua entrada ao sertão do A~ssu contra o 

'~gentio" tapuia da nação Cabnré,levantada 
e a paz que fizera com os índios, além do 
ataque dos Paiaeu, que mátatam cfi~co de
les. 

O Governador 0rdenou que se fizesse uma 
inv~stigação para dar conta.a ele. 

As aut(b)ndades reunidas de.claravam que, 
com esta., .seria a ôitãva vez gae os tapuias 
Caboré pediam. paz e que em todas as vezes 
precedentes: eles nunca ·a: observaramr ma
tando os moradores tràiç,oeiramente, des
tru-i nd0 as fazendas de gado e matand0 o 
,gado. 

.Advertem que tedas as p·azes foràm Íéítas 
c,om o interesse de obterem arma e muniçãQ,, 
para depois guerrearem 'CO_ntra ©s brancos, 
"<;orno sempre o fizeram" ·e que a que pedi
~m uo momento também tinha o mesmo 
motiva, J~Oi:s tinha sido delatado por umas 
mulheres· Cabaré, etn poder dos Paracu, qu(} 

mataram os cinco Caborénão portraiç:ão ou 
a mando dos moradores, mas porque sabiam 
das má_s~intenções dos outros tapuias .. 

Pqr esses motjvos e pela ordem do rei resol
veram ... 

LCPSC: C.aixa 99;. Livr0 6; Folha 55v. 

Obs.: Final imJ?ossível de ler devido ao 
péssimo estado de conserva~ão do docu
mento. 

139-€ópia de Garta dos Oficiais.da Câma
ra de Natal ao Governador de Pernambue0,, 
D. Lourenço cle Almeida, sobr-e os tapuias 
agre-gad9s às Companhias dos Paulistas. ,.,. 

Recife, 12/1111716. 

Sugerem,. por ser de pouca utilidade manter
s.e, <)$ tapuias Panacu no ''Presídio" jlJnto ao 
Capitão José de Metaes Navarto1, que. eles 
s.ejam teGo1hidos.em QmaM~ssãó, com u_tn 
padre zeloso que os instrua na doutrina, 
acumpanhado de dez soldados e u·m cabo, 
para que respeitem e obedeçam, ao.mo aaon
teoeu na Miss·ão do 1Apodi; permitindô que 
os índios estejam prontos para servir aõ rei 
e que os moradores tenham sosseg0 . 

Sugerem ainda gue com alguma parte. do 
gasto que a Fa.zenda Real fazia com eles, 
que se mandasse dâr UJlla ajuda de cqstb 
_para o primeiro ano, enquanto não têm suas 
plantações. 

Pedem que o governador resolva o mais 
éo.nveniente. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 51e57v . 

Obs.: Ifiícío impassível de ler devido ao 
péssimo estado de conservação do da,cu
mento .. 

140-Cópia de Carta dos ·oficiais da Câma
ra de Natal ao Governadur de Pernambuco. 

Natal, 01/12/1716. 
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Encaminham a cópia da carta do Padre José 
da Silveira, da aldeia de Guaraíras, para que 
o Governador dê a solução solicitada e que 
achar conveniente. 

Expõ.em seu temor de que a situação leve ao 
que aconteceu no Ceará Grande, pois os 
índios estão sem castigo e isso os faz aumen
tar os seus "malefícios", inclusive matan
do-se uns aos outros. 

Exemplificam a situação com dois fatos: 
dois homens traziam um lote de gado do 
sertão, com 5 índios, e, por urna discussão 
que houve, por causa dos descuidos e da 
pouca obediência "que costumam ter", um 
dos índios atirou com a espingarda, matan
do um dos homens, e foram embora todos, 
deixando o gado sem condução. Relatam 
também que os índios que os moradores 
levam para trabalhar nas pescarias e nas 
salinas, cujo pagamento só aceitam adianta
do, sempre abandona_m as redes antes do 
tempo combinado, muitas vezes seguindo a 
vontade de seus mi~sionários. 

Advertem que os missionários,. só agora que 
estávam sendo prejudicados com a desobe
diência de "seus próprios arrimos"_, foi que 
pediram ajuda a quem nunca quiseram reco
nhecer como autoridade. 

Cu1pam a falta de consonância das vontades 
dos missionários e de quem governa pela 
situação a que chegaram. 

Pedem que o Governador dê uma solução. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 53e 53v. 

141 - Cópia de Carta do Coronel Miguel 
Batbalho ao Capitão-mor Domingos Am~
do. 

Natal, **/**/ 1716. 

Envia em anexo uma carta do Governador 
ordenando que se acerte da melhor forma 

possível, para o betn da Capitania, as pazes 
com o tapuia Cabaré. 

Comenta que naquela ribeira do Assu não 
falta quem diga que não convém dar a paz 
àqueles tapuias, pois só bastariam aqueles 
para destruir todas as ribeiras da Capitania, 
se entrassem em guerra, visto que estão 
apenas com nove mulheres e que são de 
"corso". 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 55. 

Obs.: Leitura incompleta devido ao péssimo 
estado de conservação do documento. 

17-17 

142 - Cópia de um "Termo de Obrigação" 
que os tapuias Panacu-Assu fizeram, e as 
condições que lhes ioram propostas para 
irem para uma Missão. 

I 

Natal, 18/01/1717. 

Emreunião na casado Capitão-mor Domin
gos Amado, os Oficiais da Câmara e o 
Capitão-mor dos tapuias Panacu-Assu, 
José de Moraes Navarro, que habitam no 
Arraial do Ferreiro Torto, com o Sargento
mor Manuel Nogueira Ferreira e o Capitão 
Manuel Ribeiro de Carvalho, índios da na
ção Panacu. 

Esses representantes dos índios disseram 
que sabe iam que o Governador de Pernam
buco havia ordenado que eles fossem 
aldeados para viverem em uma Missão e 
que havia mandado o Capitão-mor esco1her 
um local, disseram ainda que queriam viver 
sossegados com suas famílias, fazendo suas 
plantações, para seu sustento, e que estari
am prontos para o serviço de Sua Majestade 
e dos moradores, com a obrigação de não 
lev:arem consigo arma alguma, que era a 
condição imposta pelo Capitão-more Ofici
ais da Câmara. 
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Pediam que mandas-sem viram Missiot:iário 
equetódo.s os Panacu-A$;su se ''0btigavam 
a ter e· manter, cumprir e guardar-a ptopos-
tan inolusiV'e aceitando o Jooal escolhido . ' 
par:a a Missão·, onde não re-colhériám n;em 
c.onse.rvaria.m ''escraivo.s tapuias e.ativos"' 
mãs.; àO êontrârío, os prenderiam e remete
riam ao;s seus~enhores. E quando os cativ0s 
não fossem da Capitania do ~io Grande, 
eles os entregariam ao, Ca-pítão-mor. 

Os tapuhts aceitaram todas as co.ndíções e 
promete:ram.cumpri..:Jas. 

O· Capifão-mor ·e os OJiciáis da Câmara 
.mandaram os índios ao. local escolhido~ 
pata, depois de· aJ(;lead~ós, mapdaretn virseq 
missionário. Ordenaram ainda que eJe:s 
plantassem suas lavouras e1tãe> se env01ves
sem cõm os moraôores .. 

A;s-~inadóem nome dóstapuias pelo tabelião 
$e.bastião Cardosg ·Batalha. 

LCPSC.; Caiv4a-~9; Livro. 6; .Folha·S-:~ ~ 59. 

t;:i3-C6.p.iá dé Carta de.Sua Majestade. ao 
Go.vernadoFG~ral dePernambuco.,D. L©u
tenço de .. Al.mei'(\a, 

Lisboa, 27/cJ~/1717. 

Em respdsta à- earta de 04/12/1716, -que 
relàta.q ue ós,Pàdre& daCompailhia de Jesus~ 
das .Aldeias- dos índios dajurisdi9ão do RiQ 
Gra:nde, andavam em desacordo e>om o Ca
pitão-mor da Capitania, pqt:que não qued
am.·que as Capitães-mores tivessem admi
uistraçãó heohuma sobre os ítidjos no plaoo 
ternporal, dizen.do que o rei havia lhes o.gâe
nado gu~ administrassem os índies no.plano 
temporal e no espiritual, e pot isso não 
queriam 0b:ed~er aos Capitães-mores, 0 
Re'i t~solve confirmar aos Padres da Com
panhif,l de Jesus o poder espiritual e o põder 
restrito temçoral soõre·os índios das aldeias 

sob a sua administração, poique sã@ 0s 
tutorês e curadores dos índios. 

Quanto-à permissão, aos Capitães-mores do 
Rio Grande, de poderem passar patentes 
para os postos militares da ordenançaf o Rei 
confilma que o podêmfazerpa:taos homens 
brancos, não podendo estender o direito 
sdbre os índios das aldeias,. _mo.is esses sã0 
governados pelo~ Principais de suas aldei
as,. 

LCPSC; Caixa 99.; Livro 6; Folha 84v, 85, 
e 85v. 

1718 

144 - Gópia cleiuma Patente de Capitão de 
.W,êSJiços e pretos f.otros a Manuel Simõ-es. 

Natal, 24/12/1718. 

Ao fetmar a Companhia de Infantaria de 
Orâenanç.ft de pretos forros e mestiços para 
a cidade de Natal e ribeiras circunvizinhas, 
o €~pit~o--mor c,ottcetletJ p(Jtente de Capitão 
a Manuel Simões, qüe. fizera. entraàas nos 
sertões para guerrear contra o ''gentio lrár~ 
bãro,.'. 

LCP~SC· Caixa 99; Livro· 6; Folha 103-V e 
fr ' • 

104. 

1720 

145-Çópia ôeCatta dQs Oficiais da Câma
ra de Natal ao Governador de Pernambuco, 

- Manuel dé S-ouza, Tav:ares, sobre as. Compa
nhias dos Paulistas. 

Natal, 16/02/1720. 

Relatam que o Terço do.s Pau listas:, envfado 
para combater os "gentios'' no Ass.u em 
1710, fôra reduzido a duas companhias, que 
passàtam a ºassistir na cidade de· Natal, 
porque os, índios tinham sido destruJdos e 
esses soldados deviam, então, guarnecer a 
Fott(lle,za. No entanto, estão na cidade, se;:-
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vindo ao Capitão-mor, enquanto os mora
dores da ribeira do Assu ficam com suas 
fazendas expostas aos "gentios que mesmo 
em paz p0dem atacá-los como sempre o 
fazem". 

Relatam, ainda, que parte dessas Compa
nhias estava no Arraial do Ferreiro Torto, 
de onde seria mais fácil fazer entradas con
tra os inimigos, mas foram removidas tam
bém para a Fortaleza, ond.e não permaneci
am. Essa transferência não observou a exis
tência de uma Missão, duas léguas acima do 
Ferreiro Torto, com o Rancho dos Panacu
Assu, que poderiam aliar-se a outros ta
puias tambémaldeados na Missão da ribei
ra do Apodi, com o Rancho dos Caboré, 
para atacarem todos juntos, como haviam 
feito ao referido Arraial em 1712. 

Pedem ao Rei que envie uma Infantaria de 
Praça para presidir a Fortaleza, para que as 
duas Companhias que estão em Natal pos
~am ser enviadas para o ferreiro Torto ou 
p·ara a ribeira do Assu, como era antes, para 
.que se consiga algum resultado na 
domesticação dos tapuias nas Missões e que 
. -

· sirva para conter o comércio e para conter os 
"impulsos", tanto das duas nações referi
tlas, como da que vive na Missão do Apodi, 
pois, segundo consta, estão pouco "firmes" 
e pouco tementes a Deus e à justiça, fazendo 
repetidas uinsolências" e mortes, como as 
que haviam acontecido havia poueo tempo, 
quando mataram cinco no Apodi. 

LCPSC; Caixa99; Livro6; Folha 137, 137v 
e 138. 

146-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal à Sua Majestade. 

Natal, 06/03/1720. 

Relatam que, dos índios prisioneiros feitos 
na guerra contra os "gentios", foram sepa-

rados o quinto do rei e postos em praça 
pública para serem leiloados, sendo que a 
maior parte desses cativos fugiram para os 
sertões, a procura de sua nação, outros 
foram levados para as Missões da Capitania 
e estavam com os padres administradores, e 
outros estavam agregados ao Capitão-mor 
Teodósio de Oliveira, morador da Paraíba, 
que, pretendendo ficar .com esses índios, 
não os queria entregar ao·s moradores da 
Capitania do Rio Grande, sob o pretexto de 
que os índios o haviam pedido a paz, obri
gados pelas guerras que havia na Capitania. 
Mas os estava usando, juntamente com ou
tros tapuias da nação Pega, em sua lavoura, 
num lugar chamado Brejo. 

Relatam ainda que o Capitão-mor Teodósio 
de Oliveira havia remetido uns vinte e cinco 
índios, com algumas mulheres, que tinham 
pouca utilidade para "ter a desculpa que os 
não tinha em seu domínio", e esses índios 
estão sem Missão, porque não querem acei
tar ir para uma. 

Queixam-se ainda dos administradores dos 
ranchos dos tapuias que estão em paz, pois 
muitos de seus agregados eram "cativos" 
que eles não queriam entregar a seus legíti
mos donos, mas sim comprá-los, por preço 
menor do que valem, sendo estas situações 
muito prejudiciais aos moradores da Capi
tania, pois eles tinham dispendido seu san
gue e recursos para fazer a gtierra, assim 
como tinham gasto seu dinheiro para com
prar os cativos, de que agora estavam priva
dos de possuir, sendo alguns desses morado
res tão _pobres, que receiam entrar em de
mandas com pessoas tão poderosas, e por 
isso estão perdendo seus cativos. 

Pedem ao Rei que ordene aos Governadores 
de Pernambuco e da Paraíba que ordenem 
aos administradores de sua jurisdição que 
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devolvam os tapuias a seus donos "com as 
multiplicações que delas houver", sem fa
zer objeção alguma, para que "vindo os 
escravos se remediem a pobreza dos mora
dores desta Capitania do Rio Grande. 

LCPSC; Caixa 99, Livro 6; Folha 143 e 
143v. 

147 -Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Capitão-mor Luís Ferreira 
Freire. 

Natal, 03/08/1720. 

Encaminham ao Capitão-mor o pedido do 
carpinteiro, de se conseguir alguns índios 
para trabalharem na obra da cadeia de Na tal 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 149. 

148 - Cópia de Gaita do Capitão-mor aos 
Ofociais da Câmara de Natal. 

Natal, 03/08/1720. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara 
sobre o pedido de índios para trabalharem 
na construção da cadeia, feito pelo carpin
teiro encarregado, ·O Capitão-mor dizia que 
o despacho tinha sido encaminhado ao· Ca
pitão-mor dos índios Antônio Rodrigues, 
que respondera que os índios de sua aldeia 
estavam "éticos" (tuberculosos) e incàpa
zes de trabalhar, e ao Capitão-mor dos 
índios Simão Nunes, que respondeu que os 
índios de sua aldeia estavam trabalhando 

. ' 
p0r ordem do General, no carregamento do 
pau-brasil para a sumarca do Rei, que esta
va no porto para ser carregada. 

LCPSC; Caixa 99; Livro 6; Folha 149v 

149-Cópia de Carta de sua Majestade, o rei 
de Portugal, aos Oficiais da Câmara de 

· Natal. 

Lisboa, 13/09/1720. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara, 
de 06/03/1720, em que queixavam-se de 
que os índios tapuias adquiridos por compra 
dos quintos reaís da guerra contra os ''bár
baros" haviam fugido para a Capitania da 
Paraíba e que estavam em companhia do 
Capitão Teodósio de Oliveira, o Rei ordena 
ao Governador de Pernambuco e ao Capi
tão-mor da Parafba que, frente a justifica
ções comprovadas, os cativos sejam restitu
ídos aos seus donos, moradores da Capita
nia do Rio Grande, obrigando aos sujeitos 
que os têm sob posse a devolvê-los de 
imediato. 

LCPSC,; Caixa 83; Livro 7; Folha 53 e 53v 

150-Cópia de.Carta dos Oficiais da Câma
ra ao Governaqor da Paraíba. 

Natal, 04/11/1720. 

Em resposta ao requerimento do povo da 
Capitania do Rio Grande, os Oficiais da 
Câmara escreveram ao Capitão-mor da 
Paraíba queixando-se que uns tapuias que 
haviam sido arrematados em praça pública 
tinham fugido para a Capitania da Paraíba 
e estavam em companhia da nação Pega, 
sob a jurisdição do Capitão-mor Teodósio 
de Oliveira que, "sem dúvida".,sabia que 
tais índios eram cativos e consentia que eles 
ficassem em sua campanha e serviço. Esses 
índios, além disso, ainda vinham à Capita
nia do Rio Grande buscar os outros tapuias, 
ameaçando não haver mais nenhum para o 
serviço nela. 

Esclarecem qrre os donos desses índios são 
pessoas pobres, que estão com grandes pre
juízos e não podem procurá-los e buscá-los, 
pelo grande gasto que terão que fazer. 

Pedem ao Capitão-mor da Paraíba que man
de o Capitão-mor Teodósio de Oliveira en-
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tregar os "índios eseravos" aos s.eus donos 
ou que os entregue para serem recolhidos na 
cadeia da Paraíba, para que os donos deles 
os possam buscar, pagando os gastos feitos 
nesta diligência por cada escravo s_eu, e que 
se o Capitão-mor Te0dósio de Oliveira não 
o fizer, que o prenda, juntamente com os 
Principais das referidas nações. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 2v e 3. 

1721 

151 - Cópia de Carta do Governador da 
Parafba aos Oficiais da Câmara de Natal. 

Para,íba, 14/01/1721. 

Em resposta à carta dos Oficiais da Câmara, 
de 04/11/1720, na qual se queixam do Ca
pitão-mor Teodósio de Oliveira, do distrito 
do Cariri da Paraíba, que tinha em seu poder 
uns tapuias cativos de moradores da Capita
nia do Rio Grande, pedindo que o Governa
dor restitua os escravos aos seus donos, o 
Governàdor responde que lhe enviem uma 
relação com os nomes dos tapuias cativos e 
os doc~umentos que comprovam judicial
mente a posse dos íodjos, para que sejam 
devolvidos. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 15. 

152 - Cópia de um Edital sobre os tapuias 
cativos da c ·apitania do Rio Grande que 
estavam em poder do Capitão-mor 
Teodósio de Oliveira, na ribeira do Cariri. 

Natal, 10/02/1721. 

Os G>fiC'iais da Câmara de Natal fizeram um 
edital à população avisando que todos aque
les que tivessem índios cativos foragidos e 
em poder do Capitão-mor Teodósio de Oli
veira, morador no Cariri, distrito da Para
íba, e que quisessem reavê-los, deveriam 
justificar judicialmente, num prazo de 30 _, 

dias, na frente do Juiz Ordinário, que os 

índios eram seus e deveriam dar os nomes de 
seus escravos, assim como deveriam apre
sentar uma certidão de escrivão da Câmara 
sobre a marca que costumavam usar em seus 
escravos paraquefossefeitaaiclentificação 
dos referidos escravos f11gidos. Tais regis
tros seriam enviados pela Câmara ao Go
vernador da Paraíba, Antônio Serra de Cas
telo Branco, juntamente com o pedido para 
que os tapuias cativos identificados fossem 
remetidos para o Senado da Câmara de 
Natal, para que os restituíssem aos seus 
donos, que pagariam o valor que tivesse 
sido gasto na condução de cada escravo seu. 

. 
LGPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 7v e 8. 

153-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Dr. Ouvidor Geral, Manuel 
da Fonseca e Silva. 

Natal, 12/02/ 1721. 

Queixam-se, entre outras coisas, das arbi
trariedades que o Capitão-mor Luís Fer
reira Freire tem feitb na Capitania, servin
do-se dos índios sem lhes pagar e não os 
concedendo aos moradores sem que lhe 
paguem por eles. Queixam-se de que oprime 
tanto os índios das aldeias, que estas esta
vam vazias, pois os índios fugiam, e esta
'Jarn sempre necessitados, por faltar tempo 
para plantar as suas lavouras, por causa das 
exigências do capitão. 

Exemplificam a situação com o caso do 
índio Diogo Acauã, Capitão-mor dos 
tapuias da nação Janduí, aldeados na Mis
são de Guajiru, que sempre foi leal e digno 
em todas as ocasiões de guerra em que 
serviu, e a quem o Capitão-mor mandou dar 
seis poleadas porgue o índio. não havia 
aprontado sua gente para um serviço do 
Capitão-mor, sendo que o referido índio 
ficou com risco de vida, e quando pediu para 
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se confessar, como cristão que era, o Capi
tão-mor o negou. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 8, 8v,, 9, 
9v e 10. 

154 - Cópia de uma Portaria do Mestre-de
Campo e Governador de Pernambuco. 

Recife, 07 /06/1721. 

SabendoqueoCapitão-mordaCapitan·iado 
Rio Grande, Luís Ferreira Freire, nã-0 o 
reconhecia como Governador de Pemàin
buco e CapitaniasAnexas, conforme ordem 
real, o Governador de Parnambuco ordenou 
diretamente a Matheus Mendes Pereira, 
Capitão Regente das duas Companhias de 
Infantaria do Terço do Assu, que colocasse 
em marcha uma das referidas Companhias 
em direção ao Arraial do Ferre.iro Torto. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 17e17v. 

1722 

155 - Cópia de uma Portaria do Capitão
mor da Capitania do Rio Grande, José Pe
reira da Fonseca. 

Natal 14/07/1722. 

Em resposta a uma petição do povo da 
Capitania, sobre a presença de um · ~mo

cambo de negros" com mais de 40 arran
chados na ribeira do Rio Trahyri, onde 
tinham matado muito gado dos moradores e 
roubado muitas fazendas, de onde conse
guiram pólvora e armas, para com elas 
fazerem mais ataques às casa dos morado
res , e porque era necessário impedir que 
maior número de negros ali se juntasse, o 
Capitão-mor ordenou ao Coronel Manuel 
Gomes Torres que reunisse toda gente que 
conseguisse, tanto soldados como índios, 
para irem ao Rio Trahyri para resolver a 
situação, nomeando um cabo para dirigir a 
tropa. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 76.e 76v. 

1723 

156- Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal à Sua Majestade, o Rei de 
Portugal. 

Natal, 22/11/1723. 

Relatam ao Rei que o Terço dos Paulistas 
fora dividido em duas Companhias, por 
terem extinguido a maior parte dos "bárba
ros" levantados e porque os que sobrevive
ram foram sujeitados à paz, sob a qual 
vivem, pedem que as companhias sejam 
"desvanecidas". 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 129 e 
129v. 

157 -Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao rei de Portugal. 

Lisboa, 06/12/1723. 

Queixavam-se de alguns "donatários~· das 
terras onde havia lagoas, que não permitiam 
que as pessoas e os "índios da terra" pescas
sem nelas. 

Explicavam que as . lagoas e rios eram 
"realengas,' e pediam ao Rei que impedisse 
que os "donatários" cobrassem "rendas" 
aos moradores e índios para pescarem nes
sas águas, principalmente no verão. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 137v 
el38. 

1724 

158-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Capitão-mor José Pereira de 
Fonseca. 

Natal, 20/06/1724. 

Tendo notícias de que os tapuias do lugar 
chamado Capella andavam pela Capitania, 
dispersos, roubando e matando o gado dos 
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moradores, e havendo notícias de que eles se 
preparavam para um novo levante, os ofici
ais pedem um administrador para corrigir 
esses acontecimentos, e tendo conhecimen
to de que os tapuias temiam o Capitão 
Francisco Rodrigues Coelho, indicam a sua 
escolha. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 99 e 99v. 

159-Cópià de Carta do Capitão-mor José 
Pereira de Fonseca aos Oficiais da Câmara 
de Natal. 

Natal, 16/07/1724. 

Em resposta à carta de 20/06/1724, o Capi
tão-mor concorda sobre a necessidade de 
dar aos índios da Cape lia um administrador, 
e resolve prover o Sargento-mor da ribeira 
do Ceará-nlirim, dando-lhe toda a jurisdi
ção sobre eis tapuias da Capella e de todos os 
outros que não viviam aldeados, mas que 
também precisavam ser administrados. 

Diz ainda que acha improvável um novo 
levante, pois os tapuias não tinham poder 
nem nos sertões, onde poucos ainda viviam, 
fracos de fome, sem se preocuparem . com 
violências. Adverte que seria melhor que 
não se permitisse que fossem colocas tantas 
redes nas salinas para que, dessa forma, os 
índios tivessem pelo menos algum peixe. 

LCPSC; Caixa 83; Livro 7; Folha 99v e 
100. 

1725 

160-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Rei de Portugal. 

Natal, 23/07/1725. 

Queixam-se da situação da Capitania por 
causa das mortes e furtos que os índios das 
quatro aldeias da Capitania faziam., não 
respeitando as leis e vi vendo segundo a sua 

vontade, sem castigo, doutrina ou repreen
são, roubando sem doer-lhes a consciência, 
porque não há Missão que @.s. dome, nem 
clamores que os sub julguem, pois ao mesmo 
tempo que vão às missas, continuam idola
trando e usando seus "gentílicos ritos", e 
por isso os oficiais temem a "sua fereza 
como inimigos da fé e animais silvestres que 
são". 

Queixam-se, ainda, dos índios que são cha
mados para trabalhar nas pescarias para os 
moradores, pagando-se-lhes como o Rei 
ordena, recebendo adiantado metade do 
pagamento e a outra metade no final do 
tempo determinado, e sempre ocorre que 
abandoHam o serviço sem terminá-lo, fican
do com a metade adiantada sem a terem 

' merecido. As vezes ocorre de partirem tan-. 
tos, que fazem com que as pessoas que os 
levaram percam toda a pescaria, depois de 
já terem feito gastos, com o sustento dos 
índios e com as redes, de mais de 150 mil 
réis. Relatam ainda que costumam também 
apoderar-se de mais da metade dos peixes, 
para o seu sU'stento e de suas famílias, 
mulheres e filhos, que costumam levar "oci
osamente", não se contentando com o que 
lhes pode bastar, e caso os senhores das 
redes reclamem, os índios fogem ou amea
çam suas vidas. 

Queixam-.se, ainda, que todos os índios 
andam com armas de fogo, com as quais 
fazem as mortes e roubos, matando também 
o gado nos campos, e mesmo que os mora
dores vejam, nada podem fazer para 
controlá-los, pois correm risco de vida. 

Pedem ao Rei que permita que não se pague 
nada aos 'índios pelo trabalho a que forem 
chamados e, se for necessário pagamento, 
que as pessoas depositem a metade do paga
mento com os missionários, dando o resto ao 
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fim do trabalho, e que, se fugirem e não 
completarem ó serviço, percam o que rece
beram e sejam castigados conforme sua 
culpa. Pedem também que os Capitães
mores dos índios das aldeias, que recebem 
por cada índio de serviço a quantia de 100 
réis, nada recebam, e que essa quantia não 
seja alterada, conforme quer o Capitão-mor 
dos índios da Aldeia de Mipibu, que quer 
receber por cada índio a quantia de 360réis,, 
comq consta num papel escrito pelo missio-

,. . 
nar10. 

Pedem que o Capitão-mor da Capitania 
retire as armas dos índios, assim como dos 
tapu ias que vi vem em paz, e que eles possam 
apenas usar arcos e flechas e que se aplique 
penas,a todas as pessoas que lhes venderem 
armas de fogo, r>ólvora e chumbo, porque 
existe sempre o receio de que os índios se 
levantem traiçoeiramente. 

LCPSC; Caixa 83; Livro?; Folha 143, 143v 
e 144 

1735 

161-Cópiade uma Provisão de Sua Majes
tade. 

Lisboa, 20/10/1735. 

O Rei ordena que todos os índios, bastardos, 
carijós, mulatos ~ negros, acusados de cri
mes atrozes, sejam remetidos para a Capita
nia de Pernam bucô pata,serern sentenciados 
e que sejam punidos com pena de morte, 
como nas Capitanias de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas, para que sirvam de exem
plo para que não se cometam mais crimes. 

Fariam parte do HConselho de sentença", 
que deve se reunirá na Casa de Câmara, o 
Governador de Pernambuco, o Ouvidor de 
Pernambuco, e, como adjuntos, o Ouvidor 
da Paraíba, o Juiz de Fora de Olinda e um 

Ouvidor da Ouvidoria de Pernambuco ou do 
sertão, ou um que estiver em trânsito. Em 
caso de empate.da decisão entre os adjuntos, 
o Governador desempatará. Um juiz assis
tirá à execução da sentença. 

LCPSC; Caixa 71; Livro 8; Folha 15v, 16 e 
16v. 

1741 

162 - Cópia de Carta de Sua Majes~ade, Q 

rei de Portugal, ao Governador e Capitão
mor de Pernambuco, enviando este cópia 
aos Oficiais da Câmara de Natal. 

Lisboa, 04/04/1741. 

Registrada em Natal em 24/04/1742. 

Devido a desavenças entre os índios e mo
radores, entre o Capitão-mor do C·eará e o 
Ouvidor e os quatro padres da Companhia 
de Jesus, que eram missionários das Aldeias 
daquele distrito, e devido às cartas enviadas 
pela Câmara do Ceará e Vila de Aquiraz e 
pelo Provincial dos Jesuítas, o Rei decidiu, 
em 04/04/1741, mandar reduzir às suas 
aldeias os índiós que estavam dispersos, e 
que os missionários não os poderiam negar 
para o trabalho dos moradores. Ordenava, 
ainda, que se evitasse que os índios matas
sem o gado dos moradores e que cultivassem 
as terras fora da demarcação da légua con
cedida para cada aldeia. E, quandGem algu
ma houvesse população tão numerdsà, que 
a légua concedida não bastasse para a cu l
tura do sustento necessário, que ouvissem 
os Oficiais da Câmara, para poder lhes 
conceder mais terras, de acordo com a ne
cessidade e conveniência. Deviam pagar-se 
as demarções, declaração, benfeitorias ou 
qualquer beneficio à quem pudessem per
tencer, para satisfação dos índios e dos seus 

. . " . miss1onanos. 
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LCPSC; C:aixa 71; LivrQ 8; Folha 144v, 14~ 
e 145:v. 

163 - Cópia de Carta dos Oficiais d~ Câ'tna
ra de Natal à Sua Maje:stade, sobre <:>s 
t~puiás. 

Natal, 30/05/1741. 

Queixam-s~ 00$ probletnas com os índios 
da Capitania, pois-muitQs ,se diziam livres e 
nada rnaís precisavam para ser considei:a
dos livres, queixando-se também d~ Juiz 
Privativo ·que, sem maiores provas judici
ais, os deixava Uvres sem pagarfia:nça. Por 
isso, os donos dós cativos pr,êferiain perâer 
tais índios. a te·re,m gastos com @rclens judi.:. 

' ' 
ciáis , porque os índios sempre ficavam 
livres. 

Exemplificam os problemas deêQrren-tes da 
liberdade dos índios através deum confron
to que tiyeram com os índios tapuias que, 
estando livres., fugiram para o s~ertão de 
Piranhas·, na Capitania da Paraíba, onde 
fjze.rammuitas morte,s eroubos., e que, para 
reconquistá-los, foram utilizadas sete trc~
p~~ da Capitania do Rio.Grande e do Ceará 
Grande, Acreditam que os prisioneiros da 
citada guerra foram legitimamente cativos, 
tanto pela guerra &er Jqsta, como por eles 
s.erem rematados pelgs qqintg,s reaís~ 

~emb.ram, ainda, que na Capitania hàviwi 
duas nações diferentes: ·os '~caboclosP e os 
"tapuías". Qác-aboclo-s nunca tiveram con
tendas algumas e nunca foram rebeldes, 
irgis jâ eram oatequisados. Os tapuias eram 
qs quefaziam as guerras, e por esse motivo 
o Rei havia mandado que torlo aquele que 
fosse, aprisi'onado ern guerra justa seria ca
tivo, assim como se.us.de.seendentes,justifi
cando dessa forma o cativeiro desses índios 
e evitando a rqína da Capitani~, . pois de 

outra inaneira eles ficariam livres por suas 
p.tóprias; mãos e dominar:iám todo o ~ettão, 

LCPSC; Caixa 67;Livro 9; Folha 69, 69v'e 
70. 

164-CópiadeCartadosOficiais·daOâma
ra de Natal ao Rei de Portugal. 

Natal, 06107/1741. 

Relatam que durante anos os "gentios bár
baros'·' estiveram efn tebelião na Capitania, 
o que levou os moradores a pedirem ajU.da 
ao~ soldados enviados pelo ltei e pelos 
Govern~dores do Brasil e de P.e,rnambuco, 
que os "domavam e sujeitavam ao grêmio 
tla Igrej,.~", e também ·prendiam os índios 
que, depois de estarem em paz, s~ rébela:
varn e faziam g,uen:,a. Esses prisionetros 
eram levados a praça pública e deles eram 
vendidos 0s quint'0s de Sua Maj'estad~, a 
quem mai~ dava porcada"índio, e o dinheiro 
que assitn se conse,gtiia pelos "cub,nnins, 
cunhãs ou tapríias", eram recolhid0s aos, 
cofres da Fazenda Re.al, e o testante dqs 
prisioneiros eram repartidos entre os mora
dores .que haviam ido a referida guerra, 
podendo um comprar a.parte de outro~ ficap~ 
do, dessa forma, os presos cativos, tanto os 
que ~-e arrematavam dos quintos quanto os 
que eram repartidos. 

Relatam aind~ qqe havia anos pedia.til a:o.s 
missionários, FeligiosQs que assistiam nas 
(lidei as para baüzatem todo~ esses cativos e 
também os forros. 

Quei.Jfam-se que muitos índios eativos esta
vamfugind.o, alegaado que eram li v.re"s, e os 
moradores precisavam fazer uma dema,nda 
judicial para prQvarem que os referidos 
índios eram seus escravos, para poder 
recupera-los, mas moitas. vezes, mesri1oql)e 
os índios ~enham seatença de.que são esera-
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vo.s, os moradore,s·nunea conseguem rea:vê
los, s:endo isso m,t;tito prejud,ci~l aos mora
dores,jáqueperdiam os-esctavo&e os eu~tos 
da demanda que fizeram, além de serem 
coQ.tadbs os dias de trabalho dó$· índios que 
eram seus. 

Pedem que, o Rei dê uma soltJção para: o 
caso, pc>iS muitos· índios est-awam tentando 
contrl} a vida de seU,S; senhores "jlarà abre
viai:em mais d~pressa as suas demandas". 

LCP.SC; c·aix~ 71; Livro 8,; Folha l03v e 
104. 

1742 

16S - Cópia do Auto da Junta das Missões 
d~ g4 de setembro de 17 42. 

Recife, 24/04/1742 .. 

Em 0bserV'ância às ordens de Sua Maje'sta
de e por FesoJuÇão da Junta das Miss'ões. o 
Capitão-mor do Geará, os rnissioaári@s. da 
Compaft!lia 'de Jesus e o Ou vi dor da Capíta
niâ do Ce,C)J:á resotv.e.tam o se.guinte; 

- que a éada uma das aldéias se dê e 
demarque ·uma légua em quadra; 

- que os. pFoprietários que tiveram terras 
dentro àa légua quadrada, entendam qué 
êlas éstão gravadás aos fndios, çoqforme 
Ordem Real de'2J d~novembro de 17001 e 
que õS mor:adotes não plantem âehtro da 
légua em quadra do& índios e nem qqe es 
índi<Js ~Jantem fora dela; 

- gue os índios .que forem encontrados foi;a 
da légu;a sejam obrigado$, à forÇ_a, a se· 
recolherem às s11as aldeias.; 

- que os índios só poderiam sair pana o 
trabalho dos mgradGres com Ucenç:a dos, 
mission&ries, e que os missiónâtios poderi
am recolher, a qµalquermQmênto, âsTéferi
das licenças que já th~essem sido dadas; 

· - quanto aos eastigos que 0s· missionários 
dessem, ninguém deveria ,se ir;itrom~ter e 
que., s~ f).chando muito desarrazoado, dev.e'
ria ser comunicado à Junta das. Missões; 

- que os índios de-serviço·sejam permitidos 
pelos padres para item trabalhar nas vilas e 
lugares·ondeforem necessários, e em núme
ro possível de f0rma que sempre .fique na 
aldeia a terça parte do toté;tl do número que 
eonstar na lista gue os missiGnários devem 
fazer, com o total dos índios da sua a1deia; 

- que os rnissiottário:.s façam lista_s que 
<nonstern do tõtal de índjos de su~ aldeia, e. 
que 6 Capitão-mor da Capitania mande um 
oficiàl pago e indep,~ndente, de preferência 
de.for~ da Capitanía., para verificar a lista, 
devend0 tepetí-la todas <rs anos e martd4-la 
pa,ra o Capitão-mor; 

- que, os íhdiôs de s.erviço nã0 poderiam 
vender gado. para pessoa alguma particular 
e só poderiam ve.ndet ge'ixe nas-partes públi
cas, a contento do vendedor, dando-se parte 
das transgFessõ'es aos missionários.; 

- que aos trabalhad.ore.s, que se derem para 
qualquer outro. trabalho que não seja o de 
vender peix.e õµ camboiar .gado" que s.e 
pague três vinténs cada dia e que se dê a 
comida. Aos que servirem de comboieirqs 
de gado, que se pag,ue quatro vinténs cada 
dia que gastarem na ida e na"Volta.e se dê a 
cqmida, não se pagauôo qtJalquér tlemora 
que fizerem na viagem; 

- que, quanto aos índios que o.Capitão-mor 
pedir para o serviçe cle.S ua Maj_estadet se dê 
sõmente po'rquinzedias, ameio tostão,,e s.e 
dê comida, e que, terminados esses dias, 
dev·em ir outros índios nara substituf-lôs; 

- que os índios q1Je se derem P?ta o trabalho 
do C_~pitão-mor QU outras pes.&oas, que se-
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jam com o tempo certo ajustado com o 
Missionário. 

LCPSC; Caixa 71;Livro8;Folha 145v, 146 
e 146v. 

17.43 

166 - Cópia de uma Ordem de Sua Majes
tade, o Rei de Portugal, sobre os índios 
cativos. 

Lisboa, 26/11/1743. 

Em resposta à carta de 30/05/ 17 41, envia da 
pelos Oficiais da Câmara de Natal, sobre o 
prejuízo que os moradores da Capitania do 
Rio Grande tinham, devido à falta de mão
de-o_bra, o Rei resólve que os senhores dos 
índios devem mostrar os títulos de cativeiro 
desses índios, não havendo motivo para se 
alteraraordemde03 de novembro de 1742, 
sobre a liberdade dos índios. 

Registrada em Natal em 21/08/1744. 

LCPSC; Caixa 67; Livro 9; Folha 19. 

167 -Cópia da Ordem de Sua Majestade, o 
rei de Portugal, sobre os "índios e tapuias". 

Lisboa, 26/11/1743. 

O Rei faz saber aos Capitães-mores da 
Capitania de Pernambuco sobre uma carta a 
eledirigidaem04/08/1743, na qual seques
tiona a liberdade dos índios. 

Relfita que já haviam sido enviadas 3 cartas 
a esta Capitania, sobre o mesmo assunto, 
uma em 05/11/1700 e duas em 11/01/1701 : 

- na primeira, de 11/01/1701, resolveu 
que, para julgar os casos dos índios que 
fugiam e voltavam para as suas aldeias de 
origem, seriam responsáveis o Governador 
e o Ouvidor, que ouviriam as partes em voz 
sem que fosse necessário ir ajuízo, nem que 
os índios pagassem por essas formalidades. 
Resolveu ainda que os índios não poderiam 

s.er retirados. das suas aldeias"' .. para onde 
fugiram, sem que fossem julgados cativos 
ou não. 

- na segunda, do mesmo dia, resolveu que 
somente os juízes dos distritos, em praça 
pública, podiam tirar as duvidas sobre a 
liberdade dos índios, e que se procedesse da 
mesma maneira com os índios fugitivos. 

Em 19/09/1743 o Procurador da Coroa, em 
consulta ao Conselho Ultramarino, ordenou 
que o Procurador da Comarca fosse o Juiz 
privativo das causas dos "índios e tapuias" 
da Capitania do Rio Grande. 

LCPSC; Caixa 67; Livro 9; Folha 19v e 20. 

1755 

168-CópiadeumAlvaráemformadeLei, 
de Sua Majestade, o Rei de Portugal, sobre 
os seus vassalos pbderem casar-se com ín
dios. 

Lisboa, 04/04/1755. 

O Rei permitiu o casamento entre portugue
ses e índias, para que se povoasse a co]ônia, 
e que estes seriam privilegiados· nos lugares 
e profissões onde se estabelecessem, e que 
seus filhos e descendentes não teriam pro
blema algum. 

Legitimou també.m as ligaç.ões feitas antes 
deste Alvará de lei. 

Proibiu que os descendentes fossem chama
dos de "caboclos" ou outro nome que pudes
se ser injurioso, e, se alguém os injuriasse 
comprovadamente, seria e~pulso da 
Comarca pelo Ouvidor, dentro de um mês. 

Orientava ao Ouvidor cuidados com as 
queixas, para não cometer injustiça, e que 
somente o injuriado poderia dar queixa. 

O mesmo procedimento se deveria dar às 
portuguesas que casassem com índios, seus 
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descendentes teriam prioridade perante © 

Rei. 

Oefeüo,<de~Alva:rádev.etiadurarmaisde'Utn 
ano. 

Registrada e,m Natal em 12/03,/1156. 

LCPSC; Caixa. 6.'?·;:Livro 10; Folh'l 76., 76y, 
77, 77v e 78. 

1756, 

169 - Re.gistro de Cart.ã dos Oficiais da 
Gâmara de. Natal à Sua Majestade, o Rei de 
Portugal. 

N.~tal, 15/04/1756. 

Relatam que·o Padre·Antônio Vaz, da €0.rn
panhía de Jesus, que esteve por quatro anos 
na Missão de Guajiru e lá obteve gramde 
sucesso nà adniinistraçãb temporal e espíri
tual dos 'índiôs, ·a.gradando aos morad:ores .. e 
aos "índios b0ns entre os. me"smos ·índies"'. 
No temporàl, porque esses índios matava_m 
o gado e.roubavaJn os moradores., matando-
se uns . aos outros e alguns ntoradores; nq 
espitituaL, porque. os índios jã recebiam os 
sacrameH.tos e eui<ilavam màis das 0briga
çõe's d'ts su,a;s eas:as, m9stt~ndo:-se "mais 
dados a ra,zão". 

Com a ida do Pádre para Reci{e, os índio$ 
voltaram para ©s seus costumes antigos. 

Pedem então que o Padre seja enviado de 
novo,, ou substituído por outro que seja tão 
"C_apaz. 

LCPSC; Caixa 66.; Livro 1.3; F(:)lha 2, 2;v e: 
-3. 

1759 

170 - .Cópia de, um Bando do G0verna<!lor e 
·capitão-General de Pernambuco, com as 
ordens de Sua Majestade sobre ps índios. 

B:ecife, l&/05/17S9. 

Bando enviado pelo Governador de Per
nambuco·pata.que s:e cumpram na Capitania 
do Rio Grand.e as Ordens Reais 
estabelecidas acerca da liberdade dos índi
QS do Estado do Brasil, relatando ·e resga
tando as se.guintes leis, co.m ,se1rs respecfi
vós ordenatnentos: 

- 06/06/1755-fala da liberdade dosJndios, 
par.a ter.em seus próprios bens ~admin.istrá
l©s, e para preticarem o cotnéreio :sem a 
interm.ediaç-ão dos Fa.dres Jesl,lítas ou de. 
qual~uer outra 0rdem; 

- 07/06/1755- AlvaráemformadeLeique 
retirou o poder temporal dos religiosos so-

, -
bre os fndibs, ánulándo o "Regimento das 
Missões"; 

- 08/05/175.8 - ordõnação·que objetivava a 
libertação dos índ'ios e seculari$ação das 
Mis~sões ecle~iásticas, sendo estas transfor
madas em Vtlas; 

- 01/04/1680 - proi0íção da .escravidão,, 
nem nas exceções anteriores.. No caso de 
guerra, os ípâio.s ser,íám çleclauados.' prisio.
ne:iros ~não escravos; 

- 05i07f 160$ e 30/07/1609 - osJndio.s são 
declarados forrffs e livres; 

- 10/11./1647 - os índios s-ão qeclarados 
livres e, sem adrn:jnistradore-s neJn atln:tinis
trações, e seus salários s·ão estipulados; 

- 0.210:9/165-:3 - destituiu os jesuítas e 
qualquer outra religião da -administração 
dós índios., 

O Governador ordena que sejam cumpriêlos 
e .que seja divulgado em praça pública. 

Re,gistrada em Natal em 04/071175~. 

LCPS'C_;Caíxa67;Livro lO;Folha 162vaté. 
174. 



166 DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE 

1760 

171-Cópia de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Nah}l para o Governador e Capitão
Geral de Pernambuco, Luís Diogo Lobo. 

Natal, 25/02/1760. 

Carta ao Governador sobre o princípio de 
uma revolta indígena na Vila de Estremoz 
do Norte, cuja notícia se teve de um crioulo 
quehaviasidocriadoeeracativodos índios, 
e que parecia ser verdade, pois corriam 
boatos de gu.e os índios estavam preparando 
novas armas, o que, até então, ainda não se 
tinha observado. 

LCPSC; Caixa 67; Livro 10; Folha 197, 
197v e 198. 

172- Cópja de Carta dos Oficiais da Câma
ra de Natal ao Corregedor João Roriz 
Colaço, com a resposta deste em anexo. 

Natal 11/05/1760. 

Relatam que tinham recebido notícias sobre 
um levante de índios na "futura Vila de 
Estremoz, afltiga aldeia de Guajiru", contra 
os brancos. As notícias foram dadas por um 
crioulo de São Miguel, que relatou que os 
índios preparavam novas armas, de grande
za até entãõ nunca observada e fejtio desu
sado, assim como haviam prendido o ofici
al-mor da aldeia e 15 ou 16 pessoas. 

O corregedor mandou proceder uma devas
sa sobre o caso, por moradotes de fora da 
Vila de Guajiru, para ter certeza da veraci
dade dos fatos, e os seus enviados relataram 
que encontraram o oficial-mor da aldeia 
com a saúde perfeita. 

LCPSC; Caixa 67; Livro 10; Folha 198 e 
198v. 

1761 

173 - Cópia de um Bando do Governador 
General de Pernambueo e Capitanias Ane
xas, sobre os índios. 

Recife, 11/03/1761. 

O Governador Luís Diogo Lobo da Silva 
lançou Bando proibindo que os moradores 
retirassem os índios de suas aldeias, man
tendo-os em suas casas e fazendas .. porque 
disso resultava que os índios largavam seus 
domicílios e ficayam impunes das desor
dens que praticavam, e que expunham suas 
mulheres e filhos a ficarem sem assitência. 
Resultava ainda que contraiam segundas 
núpcias e que se metiam em "corço", esque
cendo-se das Leis do Cristianismo, 
hostilizando as fazendas dos moradores, 
com prejuízo dos dízimos reais, pela cessão 
do pagamento em suas aldeias e pela dimi
nuição de todo o resto, e também porque os 
moradores costumavam não pagar os dias 
de trabalho dos índios conforme Ordem 
Real, só dando daquilo que produziam e 
porque, apesar dos Diretores de Aldeia te
rem tentado levar de volta os índios que 
pertenciam às suas aldeias e terem avisado 
aos moradores que não era lícito conserva
rem os índios sem licença dos Diretores e 
sem o ajuste do pagamento merecido, os 
moradores continuavam com os índios .. 

O Governador reso1veu ordenar aos Capi
tães-mores de seus distritos que avisassem 
aos seus moradores que qualquer pessoa, de 
qualquer qualidade, que admitisse em sua 
casa ou fazenda índios sem licença do Go
vernador ou dos Diretores de Aldeia, ou 
que, passado o tempo do trabalho, não de
volvesse os índios na povoação ou vila que 
deveria; seria preso na cadeia da cabeça da 
Comarca e autuado por desobediência, para 
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lhe dar as pénas que lhe corresponQle:ss:e, 
entre élas a de pagar 20 mil t~is pi;rr.a ~ 
edificação das obFas. públicas das no:vas 
Vilas, pqr cada1trãnsgi:es-sâo. 

LCPSC; Caixa 100; Livto 11; Folha 75; 
75-v e 76. 

176_8 

1 '74 - Cópia de um Bando tlq Conpe, de 
Pavolide, José- da Cutiha da Atbaide~ Go
vernador e Gapitão General de Pernambuco 
e Capitanias Ane.xas. 

Recife, 01/07/1768. 

Esclarece gue o Rei extinguiu QS privilégios 
da Compahhia de Jesus em 28/08/1767, 
extinguindo todas as confrarias., assneia
~pes e comunicaç.ões dós pd'Vilégi'Os da 
Companhia d.e Jesus.;. resolveu·e~pulsar o:s 
jesuítas do Reino e €oÍ'ônias; proilliu, a<Js 
tjl}e· por concessão r~al permanec.efam., dê. 
ensinar doutrinas, pregar ou ·confessar e 
exigiu que pPestáS:S'ein fitlelldade à Igreja e. 
que prometesgeni não se comunicar e.om os 
Tesuítas. 

Confis€ou os bens da Ordem. 

Resolu~o contra os religiosos da Compa
nhia de Jesus e os que os acobertarem nos 
reinos diversos, assim como os que conser
varem li vr0s, e papéis da Companhia. 

Registrado em Natal em 06/08fl 768. 

LCPSC; Caixa 100; Livro 12 .. ; Folha 171 a 
177. 

1773· 

175 - éôpia de um Bando do. G0vernacl0r: e 
Capitão Gé"neral de Pernatnbúcõ e ·Capita
nias Anexas. 

Recife,, {?3/12L1773. 

Relatava o Breve do Papa€IementeXIV, de 
.21/07/1771, em que oonstav,a a decisãt>do.s 
reis de França, -cias Espanhas, de Portugal e 
das Dua~ Sicílias, que exterminaraJll e ex
pulsaramdeseus rein.0s,.domíni0s e provín
cias os rêligiosos da Companhia de Jesus? 
por ser o "último remédio" qllelhes restava 
contra as ações dos padres que poderi'am. 
desuftar '·provocar e dilacerar os povos cris
tãos. 

O Papa tamtiém decidiu extinguir a.. Ordetl\, 
abolindo .os ofícios, ministérios e aclminis
tt~Ções, ca:sas, escolas, cc>lé.gios, ho·spitais, 
i'grej'!,_s.e qualquer lugali existente·em q_ual
quer prov:íneia1 reino ou detnínio que, de 
qualquer·mape-ira, lhes _pertencésse. Aboliu 
seus estatut@s, cosoames, decretos, consti
tuições; foram ca.~rsadas ·e extintas_ toda ~ 
qualquer au~óddade do Propósito. Gerar, 
dos Provincjais,, dos Vis'itadores etbdos os 
outtos S\lf>'eriQres <;fa dita Companhia, t1llltO 
no espiritual quanto no temporal; ex:tin,guiu 
todO's os prl-vilégios e indutas gerais e espe
ciajs; ptómetendo e4oomuhhão a qu..em. não 
observasse o Breve, e pedia apoio aos prin
cjpais crjs,tãos para a observação do Bteve. 

Em atençãd ao pedido do Papa, o Rei de 
Portugal, D. José, expediu uma Carta de 
Lei, de 09/09/1773, que determinava: 

lº - se ap-ar<~eesse algum indivíduo com 
"Rópeta" ou distintivo do hábjto da Compa
nhia d& Jesus abelida; 

2º - se os indiví<luo.s que ficaram depois da 
ex.pulsão pratiearem algum ato religioso, se 
fizet~m algum converttícµlo .oú 'associações 
ou. c.aluniarem 0 Breve do Papa~ 

3,º - se alguém se insurgisse cp.ntra o· Breve 
do Papa. 

~ hoU.ve,r algum desses réu:s, que .seja pre
so; autuado eremetido à ptisã<:> da cjdade de 
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Lisboa, sob a ordem do Juiz da Inconfidên
cia, para resolução da pena pelo próprio 
Rei. 

Ordenava que as pessoas que soubessem de· 
qualquer fato que fosse contrário ao ordena
do, que fizessem delação, sob segredo, ao 
Ouvidor. 

Registrado em Natal em 08/01/1774. 

LCPSC; Caixa·lOO; Livro 12; Folha 234v a 
240. 

Coleç.ão Livros de Termos de Vereação 
da Câmara de Natal. 

1679 

1 - Termo de Vereação. 

Natal, 11/04/1679. 

Em reunião com a Câmara de Natal, o Padre 
João de Gouveia, da Companhia de Jesus, 
da aldeia de Guajiru, requereu que se man
dasse soltar osíndios que, por ordem do Juiz 
Ordinário Thomé Pirez, estavam presos e 
iriam para Pernambuco, pois eram seus 
administrados, por ordem do Governador 
Geral e de seus Superiores, e avisava que se 
retirava por temer as mortes que poderiam 
ocorrer. 

Os Oficiais da Câmara reuniram-se com 
uns "homens bons" e determinaram, para o 
sossego dos índios, dos religiosos da Com
panhia de Jesus, do administrador e dos 
moradores, que são pobres e precisam dos 
trabalhos dos índios, que o Pa~re João de 
Gouveia não se intrometesse na administra
ção temporal dos índios, só o fazendo no 
espiritual. E que o Administrador dos índi
os, Francisco de Almeida Veras, os gover
nasse enquanto o. Governador Geral não 
resolvesse a questão que lhe foi encaminha
da ou até que o novo Capitão-mor chegasse 
à Capitania. 

Resolveram que o Sargento-mor José 
Ferreira deveria governar a aldeia por en
quanto, sujeito ao Capitão-mor, para evitar 
os danos que pudessem acontecer. 

LTV; Caixa 117; Livro 1; Folha 30v e 31. 

1682 
2 ~Termo de Vereação. 

Natal, 10/03/1682. 

Determinaram que se fizesse uma entrada 
aa sertão do Assu, para reparar o dano que 
o gentio fazia. 

Resolveram mandar o Capitão-mor Barreto 
da Silva ao sertão do Assu, e em sua compa
nhia o Capitão Francisco. Bagoz de Vala
dares, como intérprete. 

Em resposta ao requerimento feito pelo 
povo ao Senado da Câmara, resolveram dar 
ao dito Capitão toda gente que fosse neces
sária para completar a sua Companhia e 
para que cumpra bem o serviço. 

L TV; Caixa 117; Livro l; Folha 46v e 47. 

3 - Termo de Vereação. 

Natal, 02/12/1682. 

Concordaram que deveriam escrever ao 
Bispo de Pernambuco para questionar sobre 
a mudança que se pretendia fazer com os 
índios da Aldeia de Mipibu, e saber como 
deveriam proceder. 

LTV; Caixa 117; Livro 1; Folha 50v. 

1689 

4 - Termo de Vereação. 

Natal, 02/07/1689. 

Concordaram em escrever à Sua Majestade, 
o Rei de Portugal, para relatar-lhe a situa
ção da Capitania, questionar sobre o que 
deveria ser feito e pedir para que pagas~se o 
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gado que se comeu na guerra ~outra o "bár
baro·r'. 

Perquena Aldeia de Guajiru .haviam muitos 
tapuias, "daqueles do $:ilva", a quem o 
Capitão-mor havia dad.o per.dão, e muit.t>s 
que ·se agregaFam a ·ele& que continuavam 
com os anti.gos r'it'os sem se d0utrinarem, 
con.cordaram que era mais eon veniel)te que 
se repartissem QS tapuias entfe as ·morado
res nobres da Capitania, que tinham perdido 
sHas fazendas pQr causa daguerra dos "bár
htlros", e· ortfie ele.s, poderiam :·ser doutrina
dos e vestidos para poderem se batízar, 
enearreg·f!ram o Capitão-mor de fazer a 
repartição .. 

LTV; C~a 117; Livro 1; Folha ~9. 

·5-Tetmo de 'VereaQão. 

Nat~I?. 01/lü/1689. 

Caneordaram em fazer novos Almotacés 
para SQ\J'stj'tuir QS antig.os, para tratarem 
lo.go de abrir uma estrada ligando a cidade 
ao rio., pa:ra fiear mais fácü a defesa ·da 
cidade por causa da .guerra dos gent~os e 
elegeram o Capitão Gonçalve.s ·da C.osta 
Faleiros e João Martins de Sá. 

LTV; ,Caixa 117; Livro 1; Folha 91. 

1690 

6 - Termo de_ Vereaçãe>·. 

Natal, 01/06/1690. 

Concordaram é.m pe4:ir aos mQradores da 
Capitania que cada um clesse o qwepuc:le.sse 
para socorrer o·Mestre-dê-Carnpo Paulista! 
Domingos Jorge Velho. 

Ordei:úwamqQe alguns moradores apãhhas
sem algum gado "am0ntado''.,quenão tives
se marca nem sin·al de dono, para ser dàd0 
c0m0 sustento Bara as tropas do Mest11e-de
Campo. 

LTV· Caixa 117· Livro 1 ·Folha 95. 
- ' ' . '· 

7 - Termo de Vereaç·ão. 

N·atal, 01/07 /1690. 

Concordaram e.m escrever a0 Governador 
Geral do :Brasil e ao Bíspo de Pernambuco 
por causa de um 11equerimento do povo da 

' Capitania, pedindo-lh~s que deixassem fi-
car os tapuias chamados d;a Silva na Com
panhia do Mestre-de-Campo Do.mingps 
Jorge Velho, poJs eles Já estàvatn com a 
gente delefaz~ndo guerra aos outros tapuías 
"bárbaros lev~ntados". 

Concordaram em escrever- à Sua Majestade z 
p~ra d~ar cohta dos acQntcitnentos. na Capi-
tania dep0is que começou o levente dos 
gentios. 

LTV; Caixa íl7; Livro 1; Folha 95 e 95v. 

1693 

g, - Termo de Vereação. 

Natal, 21/08/1·693. 

Mandaram fazer editais para serem postos 
nas ribeiras de Mi,pibu e Quaraíras, dandô 
curpp.rimento à ordem do Ouvidor Geral da 
Capit.ania de se abrir e lim).ílar o rie das 
Gt;rarafras, para © proveit© dos m©raàores-e 
das aldeias das refe,ridás ribeiras. 

Concordaram em éserever ao Governador 
de PemambHco, Caetano de .Mello de:Cas
tro, reJatando as morte.·s ·que os gentio:s fize
ram iias. praias das salinas. 

Re-:solveràm remeter ao 6overnaõoí de 
Pernambuco um requerimento do Mestre
de~Cam,po Paulista, Mathias Cardoso de 
Almeida, parâ lhe pagar c~nto e, cinquentà 
mil réis, prometido pel0s gfic:üai& anteees .. 
sores e:rn· nome do povo~ por cau_sa da guerra 
dos bárbaros. 

LTV; Caixa 117; Livró 1; Folhá J 13v. 
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9 - Termo de Vereação. 

Natal, 01/12/1693. 

Concordaram em escrever ao Governador 
de Pernambuco, Caetano de Mello e Castro, 
sobre as pazes que a Capitania havia feito a 
pedido do tapuia do Rancho do Canindé e 
relatar o estado da Fortaleza dos Reis Ma
gos, que se encontrava sem pólvora, muni
ções e carretas, com a porta,. a cisterna 
d'água e os quartéis arruinados, pedindo 
que envie as coisas necessárias. 

LTV; Caixa 117; Livro l; Folha l 15v. 

1694 

10-Termo de Vereação. 

Natal, 02/03/1694. 

Concordaram em mandar chamar alguns 
oficiais de milícia., o Provedor da Fazenda 
Real e o Capitão Gonçalo da Costa Faleiro 
para se resolver sobre se mandar fazer uma 
"fronteira" com alguns índios e homens 
brancos no lugar onde chamam de Capella, 
na ribeira do Ceará-mirim, onde assistia o 
Mestre-de-Campo Paulista, Mathias Car
doso da Silva, que se retirou, deixando 
muito legumê, milho e feijão, que os tapuias 
estavam destruindo e carregando o que po
diam levar, sem nenhum impedimento. E 
sobre se fazer uma outra "fronteira" no 
.lugar chamado de Utinga, onde havia uma 
peça de campanha. 

Os oficiais de guerra concordaram e res
ponderam que era necessário que houvesse 
as "fronteiras". 

Concordaram que se avisasse o Padre Supe
rior da Aldeia de Guajiru para que man
desse dez índios, com um Cabo, assistir no 
lugar Capella, para que estejam em co-mpa
nhia de uns homens brancos se opondo aos 

tapuias e também que se avisasse o Alferes 
da Companhia da Ribeira do Potengi para 
que estivesse pronto, com seus soldados, 
para soconer a "fronteira" da Utinga quan
do fosse necessário. 

Concordaram também em mandar chamar 
um "Fulano" Delgado que estava na Aldeia 
de Mipibu para que viesse para Natal com 
todos os índios que estivessem na Aldeia e 
que haviam se ausentado da Companhia do 
Mestre-de-Campo Mathias Cardoso, quer 
sejam casados ou solteiros, para assistirem 
na referida Capella do Ceará-mirim, fican
do sob o comando de um Cabo nomeado 
pelos Oficiais da Câmara para cada "fron
teira". 

Concordaram em escrever ao Governador 
de Pernambuco pedindo a pólvora que ele 
havia prometido, e para o Capitão-mor da 
Paraíba, _pedindo munições, que eles sabi
am que lã havia em abundância. 

LTV; Caixa 117; Livro 1; Folha 118, 118v 
e 119. 

1711 

11-Termo de Vereação. 

Natal, 24/03/1711. 

Concordaram em escrever ao Governador e 
Bispo de Pernambuco para questionar sobre 
a carta de Sua Majestade de 20/04/1708, 
.sobre a determinação da guerra que deveria 
se fazer ao gentio de "corso". 

LTV; Caíxa 116; Livro 3; Folha 34 e 34v. 

12 - Termo de Vereação. 

Natal, 18/04/1711. 

Concordaram em mandar uma carta e re
querimento do povo da Capitania do Rio 
Grande ao Governador e Bispo de 
Pernambuco sobre o gentio bárbaro, para 
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que" dess·e um~ solução à situação. 
Registrados no LCPSC 6, tc>lhas 80 e 8'1. 

LTV-; Caixa 116,; Livre 3; Folha 37v. 

13 - Ter.mo de Vereaçã<>. 

Natal, 16/0õll 71 l. 

Concordaram em mãndar,que o Procurador 
do Gonselh0, Capitão Domingos Sllvell:a~ 
pag;rsse. 5.500 réis do OQrteio que foi 'ª 
Pernambuco levar a carta e o requerimento 
do povo"•sobre o gentio bárbaro, res0lvida 
em Vereação de 18/04/1711. 

LTV; Caixa 116; Livro 3~ Folha 4~. 

14 -Termo de Verea~·ão. 

Natal, 30/08/l 7í 1. 

Concordaram ~m escrever ao Capitã0-mor 
da Capitania, Agostitih0 N·dgue'íta da·Cos
ta, que estava na ribeira de 'Goianinha des.
R~chando umaJropa para'Pemambuco,J>ata 
a,v:is~rque cb.egara notícias de que os morà
dores d0 Assu haviam enfrentado u gentio 
C,~poté.eLCPSC j; FQlha:s 92..v e93). 

_L TV; Caixa 116; Livro 3.; Folha 5Ó. 

15 - Termo de Vetea~ão. 

Natal, OJV.12/171 t. 

Concordaram em escrever atJ 00vemad0r 
de Petn.ambuco sbbré a altetaÇ,ã'O do -gentio· 
e sobre o Terço do Paulista, pelo ajuste de. 
paz .que havia'm" feito com o gentio. 

LTV;.Caixa 116;,Livro 3; Folha S4 e 54v. 

1712 

16 - Termo de Vereação. 

Natal, 30/11/1712. 

Elegeràm dois moradores da Capitania,, 
Franeisc.o Gomes ~· Bernardo de Abreu 
Lima, para Jui~ e Viatlor de Barrete,, que 

não aceitat·am os cargos dizendo que eram 
soldados do Terço c;io PauliSta. 

I:TV; Caixa l 16~ Livro 3; Folha 70. 

1713 

17-Term0 de Vereaç~o. 

Nátal, 13/03/1'.713. 

Concordaram em êscrever ao D'r~ Ouvidor 
Geral da Capitania de Pernambuco, que 
veio a Capitania do Rie G'tande em serviço 
dó Rei, para setem e~puisos da Capitania 
váfias tapuias ·que. eram muitoprejudici:ais 
aàs moradores:~ 

, 
""' 4 ~- ' 

LTV; Caixa 116~ Livro 3; Folha 77v. 

18-T-ermo de Vere.açã:C'.1. 

Natal, 16/04/171J. 

Concordar;am em.escrever ao Capitã@-rngr 
do Rio Grande, Salvador Alvarez da Silva, 
sobre o requerimento do povo da Capitania 
do Ri:o Grande a cexea clo tapuia. 

LTV';, Caixa 116; Livr0 3; Folha 78. 

1714 

19 - Tettno de Vereação. 

Natál, 02/111.1714. 

Cqncordaram em escrever ao Capitãó-mor 
do Rio Grande, Salvador Alvarez da Silva, 
sobre o requerimento feito am ·Câtnata pelo 
Capitão Manuel Rodrigues Santiago, em 
nome, do povo·, a cerca das destruições que 
os tapuías bárbaros faziam iras. ripeiras do 
Rio Grande. 

LTV;.Caixa 116; Livro 3; Folha 98 e 98v. 

1715 

20 - Termo ele Vereação. 

N,atal, 13/12/171'5. 
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Concordaram em escre~er ao Gevemador 
de PetoambucQ, D. Lourenço de Almeida, 
f)ara que, ein virtude das destruiçõees qu~ qs 
tapuias f&ziam na ribeira do Assu, mandas
se para ela o Terçt) dos Pau listas, pois foi 
para lá que Sua Majestade o11aviamandado 
defender a Capitania:. (LCPSC nº t), Folha 
37 e j '7.v). 

LTV; Caixa 116; Livro 3; Folha 113. 

1716 

21 - Termo de v ·ereação. 

Natali 28/08i1716. . ·~ ' 

Concordaram em escreve!: ao C.apitão:-mor 
da Capif~nia do Rio Grande, Domingos 
Amado, apresentando uma carta do Superi
or da Companhia de Jesus da Aldeia de 
GuaraJras, JosédaS.ilveira,,aõJuJz Gonçal
ves B,ranco, s:<ilbre os índios da sua Mis,S'â.o 
que andavam pogco obedientes. 

óonc.ordaram em escrever também. pana o 
Gov(1mador de Pemá,trib{Jco é patit o Rei 

LTV; Caixa 116.,Lívro~ Adendo; Folha 12 
e 12v'. 

22-Termo de Ver~a,Ção. 

Natal,, 12/11/1716. 

Concordaram em escrever ao Governador . ~ ' - - - . 

de Pernambuco sobre os· índios Panacu 
Assu agregados à duas Companhias, sobr.e 
a süspeíta de má ação deles. 

L TV; Caixa l 16;LiYro 3Adendo; .. Folha16. 

1719 

23-Termo d~ Ver~ação. 

Natalt 01/06/17.19. 

Concordaram em escrever ao Capitão-mor 
da Ca_pitania do Rio Gtaód~,, Luís Fetr.eira 
Freire .. pedindo que, fizesse umà portãriá 
para se darem aos índios ''carros" e tudo o 

mais necessário para a Gonstrução da cfl,sa 
da cadeia. 

L TV ;,Gaixa 116; Livro :l;Folha l 60v e 1 ©l. 

1721 

24 - Termo de V~reação .. 

N a;tal, 03/ l l/1721. 

eo.nc9rdatam e·m es_tre·ver novamente· ao 
Capitão-mor da Capitania do Rio Grande, 
Luís FetreiraFreire, súbte a repartição dos 
ínóios para as pesqarias. 

eoncordaram em escrever ao Governador 
de Pemambuc.o, s:obre o Capitão..:m0r não 
querer entteg~ índros pafa a:S pescarias. 

LTV; àaiXia 116;. Livro 4; Folha 2v. 

1122 , 

2'5 - 'Fermo de Verea~ão. 

·Natal, 04/03/1722. 

Concnrdmam em convocaro Sargento-mor 
do terço dô Paulista~ José àe Mora©S Na
varro, e o Sargento-mor Belç.Piior Pinto, 
Cabo. da Fonaleza,. para resolve:rern ciual 
dos dois ficariam com Q comando da gente 
de gu{}r,tá,,. tenôo-se esQ.olhido o Sar.gento
rnor José de·Meraes Navarro, por ter p~aten
te maí~$ v.elha1 fieando no governo da Çidaâe 
de Natal até que OJlOVO Capitão-mor che:
gasse. 

LTV; Caixa 116i Liv:ro 4; Folha 10. 

26- Termo de Vereação. 

Natal, 11/05/1722. 

Concordara;m em escrever a0 Capitão-mor 
do Ri0 Grande,, J0sé Pereira da Fonseca, 
pa,ra ·que mandàss.e entr@gar os tapuias 
e.ativos aos tse.us senhores e que,, estavam de 
baixo da administtaçã'o do Sargento,..mor 
Aptônio R.odrigue& Santi~go. 
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C0ncotdaram.em escrever ao Sargento-m0r 
do$ Páulistas, José de Moraes Navarro, 

' -. - - ~ 

para-que-mandasse reçonduzir ós soldado~ 
qu~ tinham fugido de suas Cempan:hias, 
antes de fazer outtos ·&o.ldatlos. 

LTV; Caixa 116; Lii ·'tQ4; Folha 15v. 

1730 

27 - Termo de V:ereação . 
• 

Natal 06102/1730. · ., 

Registr-aram um Termo de Acordo que se 
fez :sobre erigir.na Capitania do Rio Grande 
um hospício de religiosos. 

O Governador de Pernambuco, Duarte 
Sotlré Pereira, recebera uma ordem do rei 
para.que lhe informasse sobre um tequerí
ment0 dQs m:oractores cla Capitania p:edinâo 
perrms·sãQ para se tet um hospício-de religi
dsQs. O Gõvernad0r ordenou que o Ou vídor 
,Geral da Capitania do Rio Gr-anàe ouvisse 

- ) 

os Ofioiajs da Câmara pata dizerem ~or 
escrit<a © que podiam dar e a forma de 
construir o dito hospíeio. 

Os oficiais responderam em acordo qae 
seria conveniente, pois era heGeS'sário ter os 
religiosos para ensinar gramática e.J~ havi
am GOflVidadO' o·s -religi C)SQS.·d-e, S ao ,Francis
co,, que não aceitâram,, e por isso cõnvida
ram 0s religiosos da Reforma de N. Sra do 
Carmo,, gue aceitaram ejáestavam pedindo 
auxílios (esmolas) para a. ob;::a. 

Pediam ao Rei que desse ao menos umà 
esm01a para construirem a igreja, pojs ·g 

con ventb ·se.conseguitia tonstruir,das. esmo
las dbs mor.adores e porque os religi.osos do 
Carm@ já possuiam algumas fazendas de 
raiz na Capitania. 

LTV;_Caix·a 116; Livro 4; Eolha 90, 90v e 
91. 

1766· 

28-Termo de Yeteaçã"o. 

Natal, 09/08/1766. 

Concordaramemmandatviroito homen.s de 
Vila Flor para iniciarem a tirar pedras para 
dar príntípio ã eons:truç-ão da Casa da ©â
rnara, e·tendo chegado na ttoite anterior, já 
estavam traoàlhando. 

L TV; Caixa 11 S; Li VI'.O 8~ Folha 1 Ov. 

29 - Termo de V,ereação:. 

Natal, 10/09./1766. 

Concordaram em pagar as despesas 
advindas d0s dias dos índios de Vila Flor 
que trabalham na consttuçijo da Casa de 
Câmara de Natal 

L,TV; Caixª' 118; Livro 8,; Folha 14. 

30 - Termo de Vereação. 

Natal 22110/1766. 

Concordaram ~m pagar os índios ·que,esta
yam tirando pedra para a c.onsttução da 
Gasa de Câmara" 

LTV; Caixa 18; Livro 8; Folha lóv. 

31-Te1mo de Vereação. 

Natal, 29/10/1766. 

eonçordaram em mandar vir índiós para 
levar fora o material retirado par.a a c:onstru
Ção da Casa da Câmara,,pó.rque gs morado
re.s que tinham earros estavam cot>i;ando 
preços ~xorbitantes1 e.julgàvam qffe o tra
balho dos índios era mais convenientê p~ta 
a àesp.esa .da ~âmara. 

LTV; Caixa 118; Livro ~; Folha 17. 

32 - Texmo de Vereação. 

Na:tal, 24/12/1766. 
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Concordaram em pagar as despesas dos 
trabalhadores índios da Casa da Câmara de 
Natal. 

LTV; Caixa 118; Livro 8; Folha 19v. 

17'(}7 

33 - Termo de Vereação. 

Natal, 09/05/1767. 

Concordaram em mandar vir uma "esqua
dra" de índios para continuarem a constru
ção da Casa de Câmara e, tendo estes che
gado, mandaram continuar o serviço. 

LTV: Caixa 118; Livro 8; Folha 30. 

34 - Termo de Vereação. 

Natal, 11/07/1767. 

Concordaram em abrir o cofre para se reti
rarem 26.070 réis para fazerem férias aos 
pedreiros que trabalham na Casa de Câmara 
e Cadeja de Natal. 

LTV; Caixa 118; Livro 8; Folha 32v. 

35 - Termo de Vereação. 

Natal, 12/09/1767. 

Concordaram em pagar aos índios J! pretos 
que trabalham na obra da Casa de Câmara 
de Natal. 

LTV; Caixa 118; Livro 8; Folha 37. 

1768 

36 - Termo de Vereação. 

Natal, 28/05/176_8. 

Concordaram em se pagar os índios que 
trabalhavam na construção da Casa de Câ
mara de Na tal. 

LTV; Caixa 118; Livro 8; Folha 56v e57. 

1789 

37 - Termo de Vereação. 

Natal, 07/03/1789. 

Concordaram em mandar chamar, entre 
outras mulheres de "ruim conduta", à Maria 
da Conceição, índia, natural do Ceará 
Grande, a qual, por requerimento do Padre 
Vigário, mandaram que fosse embora da 
Capitania num prazo de cinco dias, com 
pena de que, se não o fizesse, seria presa e 
remetida para o Maranhão. 

LTV; Caixa 118; Livro 10; Folha 101 v e 
102. 

1809 

38.:.. Termo de Vereação. 

Natal, 16/12/1809. 

Concordaram em fazer um ofício ao Gover
nador da Capitania do Rio Grande pedindo
lhe para auxílio, mandasse vir 16 índios da 
Vila de Estremoz para se abrir os 
''alagadiços" da Pabuna desta Capitania, 
pagando-lhes os jornais. 

LTV; Caixa 117; Livro 11; Folha 108 .. 

1816 

39 - Termo de Vereação. 

Natal, 27/07/1816. 

Concordaram em mandar ofício ao Gover
nador da Capitania do Rio Grande para que 
mandasse o Capitão-mor Diretor da Vila de 
São José enviar 12 índios para o serviço do 
aterro do Pitimbú. 

LTV; Caixa 117; Livro 13; Folha 13. 

Coleção de Documentos Avulsos. 

1778 

1-Cobrançados dízimos dos índios da Vila 
de Arês. 

Natal, 20/11/1778. 
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Cobrança dos.-rendimenes do.s Dízimos dõs 
Íh,dios da Vila de Arês, no neríodo da Dire
toria do falecido Vicen~e R0drigu~$ · Seftúl
veda,. da dita Vila, na Capitania do Rio 
Grande~ recqnhecêndo poderes ná pe·ssoade 
Rosa Maria Félix, viúva à0 mes.m0,junta
me11e com seus pn~curadores, o Alferes 
AntônioJo$é Barbosae o Capüãode Cam
panha Tueodósio Felip·e.da.Reeha, pafa dar 
ç;onta das rendas dos referi elos índios. 

Avulsos, Oai~a 49; Livro de Dízimo~s cios 
/ 

Indios; Fqlha 1 O. 

1786 

2 - Pr~stação de contas dos dízimos dos 
índk>s da Vila de Estremoz. 

Natal, 1810711786. 

Pres.taÇão de contas ~Provedorià da Fa.zen
da Real d0s dízimos dos índios da Vila ele 
E'8ttemaz cêbrados peloDitetor d:osíndios., 
J0sé.Oom&$ de,M~ló. Contém utn'alista c0m 
280 nomes e as respectivas quantias pagas 
pelQs índios. 

AvuJs:os, CaiXa 51; Livro de Dízimos dos , 
Indios; Fplha 1, 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5 e 5v. 

3 - Pi:estação de touras do$. dízimos Cios 
índios da Vila de Estremoz. 

Natal, 18/07/1786. 

Presta~ão de contas dos dízimos dos índios 
dâ Vila.de Estre'"tnoz referentes·aos anos·de 
1784 e 1785, fei~ pelo Dire.tor dos Índios~. 
José Gom:e·s de Melo, à Provedoria da Fa~ 
zend(\ Real. Consta no "documento a qua.ntia 
que foi c.obrad,a, nos, dois anqs pelas, '"roças 
de mllh<i'. 

Avulsos, Caixa S l~ Livro de Dízimos~dos 
. 1 -

lndios;:Folha 6 e ·6v. 

1789 

4 ...:.Declaração de cohFança dos dízimos dos 
ínçiios da Vila de São Jos~ (de Mipibu). 

Nàtal, 02/02/17g9: 

Declaraçãode.czobrançaderendimentos dC'.>s. 
dízimos do·s índios. da Vira dé São J os·ê - ~- -~' . . . . 

referente ao ano de 178·7, p.el o Sa:rgento-
mor João Martins de Sá., Diretor dos 'índiõs 
da Vila no ano ·de sua diretoria., entregue ~ 
Pi:evedoria da Fazenda.Real. 

Avulsos; Caixa 49; Livro de Dfzim0s dos , 
Indios; Folha 5. e 5v. 

5 - Erocuração de cobrança dos díz1mos 
~ . 

dos lndiosda Vila de Sã9 Jqsé {de MípibuJ. 

Natal, 28/02/1789. 

Pto·curaçã0 de cobran·ça dos dízimos dos 
índios da Vila de São Jos~, passada pelo 
Sargent0-m0r Joâo Martins de Sá, Diretor 
dos.Índios dareferida Vila, a<fs se~s,&Judáh
tes, Capitão L:uís José Rodrigues Pinheiro. e 
ao Alferes José da C~sta Pereira, para que 
os ·mesmo~ presfàssem cqAtas dos dízimos 
dos índios junto à Provedoria da Fazenda 
Real. 

Avulsos) Caixa 49, Livro de D'ízimos dos 
" Tudios.; Folha 4. 

6 - Certidão de cobrança dos dízimos dos· 
índios da Vila de São José (de Mipibu). 

Natal, 02/03/l 7Ef9. 

Certidão de cobranç.a dos dízimos des índi
es cla. Vila de São José referente ao ano de 
l 78'V e_ntre.gue peló Sargento-mor Joãu, 
Martins de S'á. Contêm relação no~al dos 
46 índios habitantes da dita· Vila que paga
r~m os dízimos, earespectiVaguantia paga . 

Av'Ulsqs; Caixa 49; Livro de Dízítnos dos 
;, 

Indio&;.Folha 1, 2, 2\'", 3 :e 3v. 
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7 - Declaração de cobrança dos dízimos dos 
índios da Vila de Arês. 

Natal, 13/04/1789. 

Declaração de cobrança dos dízimos dos 
índios da Vila de Arês referente aos anos de 
1775, 1776e 1777,noperíododaDiretoria 
de Vicente Rodrigues Sepúlveda, na Casa 
dos Contos, em Natal. Consta uma relação 
nominal de 196 índios pagantes e as respec
tivas quantias pagas. 

Avulsos; Caixa 49, Livro de Dízimos dos 
Índios; Folha 7, 8, 8v, 9 e 9v. 

1790 

8 - Certidão de cobrança dos dízimos dos 
índios da Vila de Arês. 

Natal, 04/04/1790. 

Certidão de ·cobrança dos dízimQs dos índi
os da ViladeArês que fez o Alferes Antônio 
José Barbosa, procurador de Rosa Maria 
Félix, viúva de Vicente Rodrigues Sepúl
veda, que foi Diretor dos Índios, à Prove
doria da Fazenda Real. Consta utna decla
ração dos anos de 1775, 1776 e 1777. 

Avulsos, Caixa 49; Livro de Dízimos dos 
Índios; Folha 11, 11 v e 12. 

9 - Certidão de contas dos dízimos dos 
índios de Vila Flor. 

Natal, 26/04/1790. 

Certidão feita pelo escrivão da Fazenda 
Real de Natal, Antônio José de Oliveira, 
das contas dos dízimos dos índios de Vila 
Flor que deu a viúva Maria José da Rosa por 
seu marido, o Alferes Victoriano Rodrigues 
dos Santos, Diretor dos Índios da Vila Flor. 
Constam as quanti~s dos dízimos pagas nos 
anos de 1775, 1776 e 1777. 

Avulsos; Caixa 49; Livro de Dízimos de 
Índios; Folha 14. 

1791 

10 - Guia de pagamento dos dízimos dos 
índios de Vila Flor. 

Natal, 15/12/1791. 

Guia de pagamento dos dízimos cobrados 
aos homens índios de Vila Flor, remetida 
pelo Diretor dos Índios, Alferes Caetano de 
Souza de Almeida, referentes aos anos de 
1789, 1790e 1791.Constaderelaçãonomi
nal e respectivas quantias pagas por cada 
índio. 

Avulsos; Caixa 50; Livro de Dízimos dos 
Índios; Folha 3, 3v e 4. 

1793 

11 - Guia de pagamento dos dízimos dos 
índios de Vila Flor. 

Na tal, 14/04/ 1793. 

Guia de pagamento dos dízimos dos f ~dios 
de Vila Flor remetida pelo Diretor dos Indi
os Alferes Caetano de Souza de Almeida, 
referente aos anos de 1789, 1790 e 1791. 
Consta de relação nominal c,Jos índios que 
pagaram e as respectivas quantias. 

Avulsos; Caixa 50; Livro de Dízimos dos 
Índios; Folha 5. 

1195 

12 - Guia de pagamento dos dízimos dos 
índios de Vila Flor. 

Natal, 08/05/1795. 

Guia de pagamento dos dízimos dos índios 
da Vila Flor reme.tida por José de Souza de 
Almeida filho do falecido Caetano de ' , 
Souza de AlmeJda que foi Diretor dos Indi-
os, referentes aos anos de 1782, 1783, 1785, 
17:86, 1787, 1789 e 1790. Consta de uma 
relação nominal com as respectivas quanti
as pagas. 
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Avulsos; Caixa 50; Livro de Dízimos dos 
Índios; Folha 6.e 6v. 

13 - Prestação de eontas dos dízimos dos 
índios de Vila Flor. 

Natal, 20/05/1795. 

Prestação de contas dos dízimos dos índios 
de Vila Flor à Provedoria da Fazenda Real, 
por José de Souza de Almeida, filho de 
.Caetano de Souza de Almeida, que fe,i Di-,, 
retor dos Indios de Vila Flor. 

Avulsos; Caixa 50, Livro de Dízimos dos , 
Indios; Folha 1. 

14 - Prestação de contas dos dízimos dos 
índios de Vila Flor. 

Na tal, 20/05/1795. 

Prestação de contas feita à Provedoria da 
Fazenda Real de Natal por José de Souza de 
Almeida, filho do falecido Caetano de Sou-,, 
za de Almeida, que foi Diretor dos Inàios de 
Vila Flor, referentes aos anos de 1782 a 
1794. 

Avulsos; Caixa 50; Livro de Dízlimos de ,, 
Indios; Folha 7v, 8 e 8v. 

15-Relação dos homens índios de Vila Flor 
que pagaram os dízimos. 

Natal, 15/12/ 1795. 

Relação dos homens índios de Vila Flor que 
pagaram os dízimos dos anos de 1783, 
1784, 1785, 1786, 1787 e 1788, ao Diretor 
dos Índios, o Cabo de Esquadra Ambrósio 
Manuel de Albuquerque, que entregou ao 
seu sucessor, Alferes Caetano de Souza de 
AI meida. Consta de relação nominal com os 
respectivos valores pagos. 

Avulsos; Caixa 50; Livro de Dízimos dos ,, 
Indios; Folha2 e 2v. 

1800 

16- Registro de B~tismo. 

São Gonçalo, 20/07/1800. 

Batismo de Ana, nascida em 21 /Ó6, filha 
legítima de Salvador Dias e Marcela, natu
rais da Vila de São José e moradores no 
Ferreiro Torto. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo~ Folha 40. 

17 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 21/07/ 1800. 

Batismo de Gonçalo, filho legítimo de José 
Rodrigues e Juliana Maria, naturais da Vila 
de São José e moradores da Guandoba. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 40v. 

18 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 21/08/1800. 

Batismo de Ana, nascida em 26/06, filha ,, 
legítima de Miguel Rodrigues Alvares e 
Theresa Lourenço, moradores na ribeira do 
Rio Potengi. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 42. 

19- Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 28/10/1800. 

Na Capela d'e Jundiai, batismo de Ana, 
nascida em 25/08, filha de Maria Joaquina, 
moradora no J undiai. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São GonçalQ; Folha 43v. 

20 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 09/11/1800. 
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Batismo de José, nascido em 28/09;filho de 
Antônio e Antônia dos Santos, moradores 
de São Gonçalo. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 44. 

21 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 30/11/1800. 

Batismo de Maria, nascida em 10/ 11, filha 
de Ignácio da Silva e Maria dã Páscoa, 
moradores de São Gonçalo. · 

Avulsos, Caixa 103; LiYro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 44v. 

1801 

22 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 04/01/1801 . 

Batismo de Francisca, nascida e.m 15/ 12/ 
1800, filha de Isabel dos Santos, moradora 
no Ferreiro Torto. 

Avulsos, Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 45v. 

23 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 12/03/1801. 

Batismo de João, nascido a 28/02, filho de 
Francisco Ferreira e Andreza dos Santos, 
naturais e moradores de Estremoz. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 47v. 

24 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 06/04/1801 . 

Batismo de Francisco, nascido em 01/03, 
filho de Thereza dos Prazeres, natural de 
São José e moradora em Guanduba. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 48. 

25 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 26/05/1801 . 

Batismo de Joaquina , filha de Francisca 
Maria, moradora de Guanduba. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 50. 

26 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 03/06/1801. 

Batismo de Ana, nascida em 02/05, filha de 
Bonifácio da Rocha e Teresa Maria de 
Jesus. 

Avulsos, Caixa 103; Livro de Batismo de 
SãQ Gonçalo; Folha 51. 

27 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 13/09/1801. 

Batismo de Luíza, nascida em 10/08, filha 
de José Dorneles e Theresa Cardoso, natu
rais de São José e moradores de Guanduba. 

Avulsos, Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 56v. 

28 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 15/11/1801. 

Batismo de Bento, filho de Juçara da Cruz, 
morad9ra de São Gonçalo. 

Avulsos; Caixa 103; Livro de batismo de 
São Gonçalo; Folha 58. 

1802 

29 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 19/05/1802. 

Batismo de Manoel, filho de Joana Maria. 

Avulsos, Caixa 103; Livro de Batismo de 
Sãu Gonçalo; Folha 63. 

30 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 27 /05/1802. 
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Batismo de. Bernardo,, n~~cido em 1 '}/05,, 
filho de Bernard0 d© Ó © Graaia M'aria, 
natutais e moradotes de São José. 

Avulsos, CaiKa 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 6~. 

31- Registi:o de Batis.rno. 

São Gonçalo~ 07 /08/1802. 

Batismo de Maria,, nasoic1a em 22/07, tillla. 
deJoão Rodrigues,e Juliana.·Maria, naturais 
de São José e .moradores de Guancluha. 

Avulsos., Caixa 103; Livro de Batismo de 
São Gó,(lçalo! Folha 65v. 

lZ - Registro de Batismo. 

São· Ggn~alo,, 27Z08/l80:2. 

Batismo de João,.ftlho de Miguel Rodrigues 
e Theresa Loi.tren;ço. 

Avuls~s, Cai~a 103; Livro de Batismo de 
Sijo G-0nçàlo;c.F0Jba 66v. 

33 -R..egislrQ de Batjsmo. 

São Gonçalo, 23/09/18QQ. 

Batismo de Ana Párvula, "exposta na casa'' 
de Miguel Gomes e Gertrude-s Maria. 

AVQlsos, Caixa 10$; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 67v. 

34- Registro deBatis.m@. 

São .Gonçalo, 18/ 10/1802. 

Batjsmo de Francisco, nascido ern 26/0~, 
filho de Salvador Dias e d'e sua mulher, 
m.oràdore·s d@ Cavaleante no Ferreiro Torto. 

A:vlllso~,,, C~i~a 103; Livro ~e B'alismo. de 
São Gonç,alo;Fólhà 69. 

35 - Registrq de Batismo. 

São ,Gonçalo, 21/10/180ª. 

B<~tis.m~ de Victo.riano, nascido em '26/07, 
filho de Antônio José Pereira e Ignácia 
Maria, moradores de São Gonçalo. 

Avulsos, OaiJ~a 103; Livro de Batismo de 
São Gonçalo; Folha 6.9v. 

36 - Registro de Batismo. 

São Gonçalo, 13/12/1802. 

Batismo de Geraldo, n_ascido etn 05/12, 
filho natural de.Antônio Rodrigues da Costa 
e Maria Caetana, moradores nos Barreiros. 

Avulsos, Caixa 103; Livro de Baüs,mo de 
São Gq·nçalo; Folha avulsa se.[n número. 

, 

1833 

37 - Ofício do Secretário de· Governo. 

Natal, 1 lti2/1833. 

A Cernis.são '.enczarregada de redigir a pr0-
postá sdbre "a erttrada dos índios na m:as:sa 
geral da naçã'o'', decidiu: 

Art. lº'efulicó: que O$ índios gozemd~.li;v,re 
arbítrio de eseolher domicílio gnde quize
tem, sendo, com isso, consü1eados iguais 
aos demais povos da nação brasileira,. con
forme" sua conduta e merecimento p~ssoal. 

Avuls0s; Caix:a 189; F:olha avulsa nô16. 

183'4 

38, - Cópia de Artigo de Ata da Sessão 
Ordinária do Conselho de· Governo. . . ~ _, 

Natal, 11/04/1834. 

O Coaselho resolveU' qt:re fosse. levantada 
e;rn Vila a povoação das várze~s do Apoçli.,. 
servindo-lhe de limites os de . .sua freguesia, 
e de patrimônio a légua de. terras qu~ ftJi 
doada àQs índios., que antigaméiite ali esti
veram aldeadgs e que se retiraDam para a 
Serra de.Portalegre, donde.se.dispetsaram. 

ÃMulsos; Caixa 15D"; Folha avulsa n°·3. 
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39 - Cópia da Ata do Conselho Geral da 
ProY:íneia e de> Conselho do. Gov.erno. 

Natal, 11/04/1834. 

A Comissão das Câmaras pediu_representa
ção d~ hnva Vila de Apocli, pedindo.também 
para inc_orporar o patrimônLo da aldeia an
tiga, doado pelo Alvará de 23/11/1700, 
visto que não exístiam mais índio·s na Mis
são do Apodi e senôojá "spbejo" o pãtrimô
ilio da Vila de.Porralegre,.e que nãd preju
dicaria direito de prQpriedade de pessoa: 
alguma. 

Propõem dois artigos; 

1 º-que seja concedida É'ara patrimônig.çla 
nova Vila de Apodi a lég-ua de terra em que 
se éómpreénde a Lagõa d,~s Vãrzeas dada 
pelo Alvará de 23/11/1700,, visto já nã.o 
e~stirem os fins para que f ai naqttele~tetnpo 

doada; 

2 º - que fiquem revogadas as.dispQ'$.iÇõés ao 
contrário. 

Avulsos; Caixa 150; Folha avulsa nº 3. 

1835 

4J) - Ofício do 5ecretáfio do Gov~rno. 

~atat 0510211 g35. 

Rêsposta ao Seétetário da Assembléia 
Legislativa Provincial qtJe exigjraque fos~e 
feita urna declaração do terreno que com
preendja o patrirtíônio aos ex.tintosiP.díos da 
Vila de Portalegre. Não podendo ser atendi
da a exígência, comunica q_tre •expediu or
deng, convenientes para obter as informa
ções pedidas. 

Avulsos; Caixa 189; Folha avulsa n~ 26. 

-41- Regtst:ro de Batis(U9. 

SãQ G.onçalo, o 1/06/1835. 

B,atismo de Betn'ardirto, índio, naseído em 
m.aio, filllo delgnácil;l Maria da Apre.sent~
ção~ íadia.. 

Avulsos; Caixa 103; Felha avulsa -Bem ná
mero. 

18~'8 

42 - Ata. da Assembléia. 

Natal, 2911 d/18'Ji. 

Parecer da G0mis:São de Justiç.a à respeito 
da repre·sentação·do .C·apitão-mor d0S índios 
da Vila de Estrem0i·enviada<(lo·Governo da 
Províneia, acerca do·encargo dQs índios 110 

pagatnento de 640 reis, que eram forçados 
a pag.ar à Comarca respecti va, por cada mil 
"covas de roça" que plantas:setn no terreno 
do patritnôpio. R;elatívo aos mesmos índi_O~lt. 

resolveram que o dito patrim.ôniorevertes·se, 
pata os seus pnmeirospos:suidores.~e qqe se 
levariam ao ~onheeime.nto do Governo da 
Pr,ovíncia. 

AVl:ll'so.s; :Caixa 163~ Livro de Registr.o de 
Atas da AssemQléía; Folnã 1. 

18·39 

43 - Ofício do Se'Gretário do Governo. 

Natal, D7/07/l'639. 

Trata do parecer àa C:omissão de justiça 
Chti) e Criminal d~ AssembléJaLegislativa,; 
sobre a r~prese.ntação da Câmara .Munici
pal dá Vila de. Estremoz, relativo as t~rra,s 

que cultivavam o.s índios doieferidó muni
cípio; manda registrar que teve. o conveni
ente-destino .. 

Avulsos; Caixa 189; Folha avulsa nº 52. 
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ABREVIATURAS ~IZADAS NOS INDICES 

Alv. =Alvará 
Ata= Ata 
Bd. =Bando 
C.Ecl. =Carta de Autoridades Eclesiásticas 
C.C.m =Carta do Capitão-mor da Capita-

nia do Rio Grande 
C.G.C.(*) =Carta de Governo de Capitania 
C.G.G = Carta do Governador Geral do 

Brasil 
C.O. = Carta dos Oficiais da Câmara de 

Natal 
e.Mil. = Carta de Autoridades Militares 
C.P. = Carta Patente 

C.R. = Carta Régia 
Diz. =Dízimos de Índios 
Ed. =Edital 
Ofic. = Ofício 
Prov.G.G. =Provisão do Governador Geral 

do Brasil 
Prov .R =Provisão Real 
Reg. Bat. = Registro de Batismo 
Req. =Requerimento 
Res. =Resolução 
Trat. = Tratado de Pazes 
T.Ver. =Termo de Vereação 

Nota: Nas Cartas de Governo de Capitania, a sigla da Capitania aparece entre parêntesis, 
de acordo com a nomenclatura atual dos Estados. Assim, por exemplo, uma Carta de 
Governo da Capitania de Pernambuco aparecerá como: C.G.C.(PE). 
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INDICE TEMATICO 

ADMJNISTRAÇÃODOSALDE
AMENTOS: CR- 03/05/1672; 
ProvGG- 06110/1673; 

AGRICULTURA: CO- 12/04/ 
1679; CO-02/06/1689; CO- 25/ 
06/1689; CCm- 12/02/1695; 
Trat- -/-/1712; C0-12111/1716; 
Trat- 18/01/1717; CO- 12/02/ 
1721; CR-()4/04/1741; Diz- 18/ 
07/1786*;Ata-29/l 0/1838;0fic-
07 /07 /183.9. 

ALIANÇAS: Req- 23/03/1689; 
TVer- Ôl/1211693; CO- 08/08/ 
1702;Req-28/03/171 tC0-08/ 
04/171 l;CR-17/07/171 l;TVr-
03/1211711; CO- 02/1211712*; 
Trat--/-/L 712; Res-28/03/1713; 
CGC(PE)- 04/04/1713; ; 
CGC(PE)- 16/1 2/171 3; 
CGC(PE)-01/09/1716;Res-11/ 
1 l/1716;Trat-18/01/1717;C0-
16/02/1720; 

ARMAS: 
-tradicionais: CO-31 /03/1689; Bd-

30/05/1701; Trat- 18/01/1717; 
CO- 23/07 /1725; 

- não tradicionais: CGC(PE)- 08/ 
01/1688; C0-22101/1688; C0-
29/05/168B; CO- 22/0111689; 
Req- 05/05/1700; Bd- 30/05/ 
1701; CO- 0211211712*; Res-
28/07/1713; CEcl- 17/08/1716; 
CCm- 29/08/1716; CMil- 121 
10/1716; Res- 11/11/1716; C0-
01/1211716; Trat- 18/0111717; 

CO- 23/07/1725; CO- 25/021 
17ffi; co- 11/05/1760; 

BATISMODEÍNDIOS:1Ver-W 
07/1689; CO-20/11/1689; Trat
-/-11712; CO- 16/04/1713~C0-
12/0211721; CO- 06/07/1741; 
Reg.Bat- 20/07/1800; Reg.Bat-
21/07/1800;Reg.Bat- 21/08/ 
1800; Reg.Bat- 28/10/1800; 
Reg.Bat- 09/1111800; Reg.Bat-
30/11/l800;Reg.Bat- 04/01/ 
1801 ;Reg.Bat-12AJ3/180l;Reg. 
Bat- 06/04/1801 ; Reg. Bat- 26/ 
05/1801; Reg.Bat- 03/06/J 801 ; 
Reg.Bat-13/09/1801; Reg.Bat-
15/11/1801; Reg. Bat- 19/05/ 
1802; Reg. Bat- 27/05/1802; 
Reg.Bat- 07/08/1802; Reg.Bat-
27/08/1802; Reg.Bat- 23/09/ 
1802; Reg.Bat- 18/10/1802; 
Reg.Bat; 21/10/1802; Reg.Bat-
13112/1802; Reg.Bat- 01/06/ 
1835. 

BENS DOS ÍNDIOS: Bd- 18/05/ 
1759; 

CAÇA: Bd-30/05/ 1701 ; CMil-121 
10/1716; 

CAPITÃO-MOR DOS ÍNDIOS: 
CR-03/05/1672; ProvR-03/05/ 
1672; ProvGG- 06/10/1673; 
TVer- 11/04/1679; CO- 22108/ 
1679;CP-06/05/1691;ProvGG-
26/11/1691 ; CR- 2211211715; 
Trat- 18/01 /1717; CCm- 03/08/ 
1720; CO- 12/02/1721; CO-23/ 

0711725; CO- ll/05/1760;Ata-
29/l O/l 838 

CASAS:CCm-12/02/1695;Trat-
/-/1712; 

CASA"MENTO DE ÍNDIOS:Trat. 
--1712;Alv.04-04-1755; 

CATEQUESE: CCm-26'03/1689; 
CO- 31/03/1689; CO- 02/06/ 
1689; CCm- 02/06/1689; C0-
25/06/1689; TVer-02/07/1689; 
CCm- 06/07 /1689; CGG- 27 I 
08/1689; C0-20/1 l/J689; C0-
02112/1712*;Trat--/-11712;CO-
16/04/1713; CEcl- 17/08/1716; 
CO- 12111/1716; Trat- 18/01/ 
1717; CO- 16/0211720; CO-23/ 
0711725; CO- 30/05/1741; C0-
15/04/1756; Bd- 11/03/1761; 

CAPELA/IGRFJA/CONVEN10: 
CO- 2210111689*~ CO- 241041 
1696; CO- 03/08/1702; Trat- -l
n 12; TV er-06/0211730; Bd-03/ 
1211773; Reg.Bàt- 20/07/1800; 
Reg.Bat- 21/07/1800;Reg.Bat-
21/08/1800; Reg,Bat- 28/ l O/ 
1800; Reg.Bat- 09/11/1800; 
Reg.Bat- 30/11/1800;Reg.Bat-
04/0l/1801; Reg. Bat- 12/03/ 
1801 ;Reg.Bat-06t04/1801 ;Reg. 
Bat- 26/05/l80L;,Reg.Bat- 03/ 
06/1801 ;, Reg. Bãt- 13/09/1801 ; 
Reg.Bat-1511 l/180l;Reg.Bat-
19/05/1802; Reg. Bat- 27/05/ 
1802; Reg.Bat- 07/08/1802; 
Reg.Bat- 27 /0811802; Reg.Bat-
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23100/1802; RegJ~at- 18Ll0/ 
1802; .Reg.B.at; 21/10/1802; 
R~g.Bat- J3!1V1802; Reg,Bat-
0.l/Õ6(18-35. 

. ,, 
~ INDJGENASIPRJNCI-

PAIS: Cf>- 30/1211695; Trnt- .,/
ll 712;. 

COLETA: CO- Q2/Q6/,168:9.; €G>-
2011 ll1 ô89; 

COMÉRCIO!l'ROCA c~m os .íra
dios: GO-Wf}l/1 ~9;.Réq-·26/ 
03/I68~l; C~ 31103/1689; CQ-
20/11//1689-; Có- 16/02/1720; 
Res- 24/Mtt742; Ba- 18105/ 
1759; 

COMPANHIASMILITARESCO
LONJAIS; TVer- '301@3/1682; 
Cb- 01'/03/J 627; CP- 12108/' 
1681; C00-16[09/1687;CdG
M.L09/1687;.GO--/O 1/1688-; C0.-
21 /0 l /Üi8'8; CO- 28/Ól I 
168~:;Bd:. IW21168a.; Bd- 24./' 
02/1€i88'; CO- 29/05116".88:; Req-
23/03/16&9;. CMil._ 23/03/tô89; 
R~- 26/03{16f9ç €Mil- 26103/ 
1689"; Req- 01/04/1690; TV'ér
OI·tôl511690; tver*O 1/0711690; 
Tver- 02/03/f694; CO- ZO/fJ7 I 
1694G!Qm-12JOlll 695~ GP-3Ô/ 
1211.695; 13d- 1611 1/1696;.Bd- I 
-/l 698;Ed- l 8'/02/l 6~; C0-"05/ 
os1.1100; co:.-2211 u1100; c0-
_201õs1f1ó4; TV.er"'" 03Y12/t711; 
CO- f2fô41171~) C0- WQ9/ 
171~; GGQ(PE)-30/09/1712; 
TVer- 3,()/.ll/17.r2; €0- 021121 
1712· CO- 02/lQ/1712*· C®-., .- . ,, ~~ 

1J/Q~M"1713; CO- 14/03/1113; 
CGC:(.Rlt)-2810311713; CO-20/ 
06/1713;TVer-13'/12/171.i;eO-
~ . ', 

14/ 1211715,;. CO- 1610211'.P~O; 
CGG(EE)- (fl~1721 ; TVer
Mt03/1722.; TV er- 11 /0511722; 
CO- ~Yll/17,23; CO- ~OL0!5:/ 
1141; 

COMPA.NHMSMilJTA&ESDE 
NEGROS: CGG- 24/®11 ~'lt!; 
CO:..-f01'/l 688;BtJ-12/03/l688; 
CC411- 1.2/03/162.5.; GQ_.. 24/04/ 
1690; C:P- 24/t2/.l718; 

CQMPANHIA:SMILITARFB DE 
Í!WlOS: CGG- 24/0011687; 
cem- l 2-0"31169§; co. 081Q4/ 
1 'Y.11; CGGtl?E)-26/04/171 l; 

CONFLITQS: CO.- 12/6411679; 
co:. 12/04/1679*; C&l-i05/05/ 
167~· CG<J- 06/08/1679• CO-, • > , , 

·9.'2108/1679; Req- 23/08/1681; 
cp,. 1210411686; co- 2310'21 
J 681.; CO- 23/0Vl 687*; CO
CH/03/HIB7; ce- 10/0§/1687; 
CP- 12í.ÓÍ.Vl68:V; CO- 22/01/ 
lf)$-8; Co- 27/0l/L688.;. CMil-
23/03/1689; G@- 20/11/1 ~89; 
Req- 0.5/0511700~ CMil-23/1 1 I 
1700; CMíl- 06/1:211700~ co
.J.Ot0Vl 7Ó3; C:O- 04/Q2/1704; 
CO- OS/04/"l 7U,; CGC(PE)-26/ 
04/1711 ;. CO- l 2t(}í}/l 7 l 2; ~O
ôU12'171Z; C0- 02tl:2'1712*; 
TVer- 1370'3/1'713; CO- 14/03/ 
1713~ CGC(rE')- 04/0411713; 
C@;, 16[04/171'.l; Bd- 16/04/ 
1713; TVer- 1004/1713; C0-
20/00II 713·; CGC(PE)- 16/121 
1713; C&l .. l'.7/08/1'.716; T\iet-
2.8/08/l?i(j; ÇO- 2$/08ll716; 
CGin-~9/0S/1716; Res- 11fll/ 
17Í6~ CQ- 01/12/1J16; GMil- -
/-/111J~~ CR- '27/08/17171 C0-
16/02/112tl; OCm-14/(JJ /1722;, 
Có- Q6/12117'.23; ·CO- 23/07/ 
lV.2.5; CR- 04104:/1741 ; CO- '50/ 
05/1741; CO- 25/®2/1700; €0-
l 1/.Q5l1760; Bd,. 1110311761 i 

DESPES'AS COM: A GUERRA: 
CGG- 10/09/1687; CGG- 24/ 
00/16.87; CGC(PE~08/ÕJ 11 éS8; 
Ed- 1 li.O 1116$8,; CO- 28ZO 11 
1628; eo- -/Ot/1688; eo- 291 
05/16SS,; C0-22/0l/16S9; C0-
22/ô1/Iê89*; TVer-02JQ7/1 ~9; 
C0-;20/11/1689; CGG- 18/011 
1690; TVer- 01/0ô/1<~90; CÓ-
29/07/1_(:,93; TVer'" 2!/08716.9'3; 
CO- 20/0J./.1694; GP- 30/12/ 
1695.; CO- 24/0411696; CR:-8.1/ 
08/1697 · CC>- 02/00/1697 · CO-. ~-~ -· . ' 
0270J7/169"8; CR- 20/041170&; 
CGG- 12/03/1709; co" 0'11057 

171 Q; CO- 02KJ5/17 tO*; Tv ~r-
16/06/1711; CO- 15/12717 LI ; 
CO-ü6/03/17 l2; G<S.C(PE)-07/ 
00/1712; C0-01/091171'.3.; C0-
14/121171.5·· C0- 12.ll 111716-, . - - ! 

G:Ó-04/11/1720; 
DlREIORDE.ÍNDIOSJDIRffi'OR 

DE AbDEIA: Bd- 11/()3/1761; 
'Diz- 20il 1/1778i Diz- 13/07/ 
1786;, Diz- 18/07/178()*; Diz-
02/0211789' Díz- -28/0211789· ,, . .. ' 
Diz:- 02101/17&9; -Diz'." ó4/Q4/ 
1790; Diz- 13/@4/1190; Diz-261 
04ll790~Diz- 15/12/1791; Diz-
14104ll793; Diz- 08/05/1795; 
Diz- 20/0S/I 795; ,Diz- 4f)/05/ 
1795*; Diz- 15112'1795;.'fVer-
2.7/0711816;. 

DÍZIMOS D:E ÍNDIOS:D~ 20/ 
11/1778; L>iz- l 8l07 /1786;_ Diz-
18107/1186*; Diz .. 02102117.89'; 
Diz- · 2~.102117:89; DJz- 02/03/ 
1789; Diz-·04104/1790;, Diz- 13/ 
041129()4 DiZ-·26t<Mf1700;.Diz
t5/t2/l 791.i Diz- 14/Q4.fl7.g3; 
Diz- '.0810511795; Diz,. 20'/05/ 
1795; Diz- '20/05117~5*; Diz:-
15/12/'1795. 

DOENÇAS: C-Gm- 0310811720; 
ESCRA VIDÃQINDÍGENA: C0-

20/LI/1689; A1v- 10/11/16~1..; 
GR- ~0104/1708; Req- 128/03/ 
1711 ;C0-.0_8/04/1711 ; C0-.02/ 
CJ7/171 l ; CR-- l 7lCY7ll 711; C0-
12/Ó9/ J 7I2; COr 20/Ó9li712; 
CGC(PE)-30/09/171'2; C0-02/ 
12/1712,*" CO- 30/1211712· . ~ , 
CíGC(PH}- ,28/03/F713; CGC 
{PE):. 04/Ü4/1713; CQ- .16/f)41 
1713; Bd- 24/0511713; CO- 20/ 
OOtl 7 lJi Res-'2Sló7t1713; ~0-
02/Q9/1713.; CGC(PE)- l6/121 
1713; GR--/06/_1715,;Ctle(PE)., 
Ql/ó9/17l6; Trat- 16/õl/1717; 
CO- 06/03/1720; CR- 13/(1.)/ 
1920· CO: 001lt1920· CGC ' - ' 
(PB)- 14tOJ/17,21 ; &1- 10/Q.2/ 
1721 ; TV er- 1 l/0'5/1722; eo .. 
3©J05/1741 ~ co,. 06/()~/1741 ; 
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CR- 26/11/1743; CR- 26/11/ 
1743*; Bd- 18/05/1759; 

EXTINÇÃODEALDEIAS:CGG-
01 /0811682; 

FUGA (EMIGRAÇÃO): CO- <J2J 
06/1689; CO- 20l06/l 7 I 3; Res-
28/0711713; C0-02/09/1713; 
CMil- 12110/1716; CO- 06/03/ 
1720; CR- J 3/fE/1720; CO- 041 
1 l/1720;C0-12/02/1721 ;TVer-
11/05/1722; CO- 23/07/1725; 
CO- 06/0711741 ; CR- 26/11 I 
1743*; 

GUERRA contra índios: CP- 121 
0811687; CGG- 16/09/1687; 
CGG- 24/09/1687; CO- 29111/ 
1687; CO- -/01/1688; CO- 22/ 
0111688; C0-27/0111688; C0-
28/0111 688; CO- 29/05/1688; 
Req- 23/03/1689; CMil- 23/03/ 
1689; Req- 26/0311689; CMil-
26/03/1689; CO- 02/0711689; 
TVer- 01/10/1689; TVer- 01/ 
0711690; C0-2007 /1694; CCm-
12/03/1695; CR- 20/04/1708; 
Req- 12112/1708; CGG- 12/03/ 
17fE; TVer-24/03/1711 ; TVer-
18/04/171 1 ; CO- 02/07 /1711 ; 
TVer- 30/08/1711; CO- 12/04/ 
1712; CO- 12/09/1712; TVer-
02/11/1714; TVer- 13/1211715; 
CGC(PE)- O 1 /09/1716; 

HOSTILIDADES DE ÍNDIOS: 
- ataques a índios aldeados: Req-

12/1211708; 
- ataques a particulares: Req- 23/ 

0811681; CP- 12104/1686; C0-
23/02/1687; CO- 23/02/1687*; 
CO- 1510511687; CGG- 16/00/ 
1687; CO- -/01/1688; CO- 22/ 
O 111688; CO- 27/0111688; C0-
22/0 J/ J 689; CO- 30/1211689; 
TYer- 21/08/1693; CO- 08/08/ 
1702; Req-28/1111706; CO-29/ 
J l /1706;CR-20/04/1708; Req-
12112/1708; Req- 28/03/17 J 1; 
CO- 08/04/171 1 ; CO- 26/04/ 
1711 ; C0-30/08/1711 ; C0-021 
J 21171 2; C0-02/12/l 7 J 2*.;C0 -
14/0311713; CO- 14/1211715; 

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE 

CO- 20/06/1724; CO- 23/07/ 
1725; 

ÍNDIOS DOMESTICADOS: 
CCm- 26/0311689; CO- 02/06/ 
1689; C0-25/06/1689; C0-02/ 
07 /1689; Req- 12112/1708; C0-
23/07 /1725; CO- 30/05/17 4 J ; 
C0-15/04/1756; 

ÍNDIOS NA VISÃO DOS BRAN-
- COS: C0-29/01 /1689; Req-26/ 

0311689; CCm-26/03/1689; C0-
3 l /03/1689; CO- 25/06/1689; 
CO- 02/0711689; CCm- 12/03/ 
1695; C0-02/fE/1697; C0--1-1 
l 7Ó2; CO- 03/08/1702*; C0-
08/08/1702; CO- 08/04/1711; 
C0-0211211712; Trat- -/-/1712; 
Res- 28/07/171 3; CEcl- 17/08/ 
1716;Res- l 1/1 l/1716; C0-01/ 
12/1716;Trat-18/01/1717;C0-
23/07/1725; CO- 15/04/1756; 

JUNTA DAS MISSÕES: CGG-
01/0811682; Req- 28/11/1706; 
CGC(PE)-28/03/1713; Res-03/ 
04/1713; .Bd- 24/0511713; 
CGC(PE)-01 /09/1716; Res-24/ 
04/1742; 

LEGISLAÇÃOEATOADMINIS
TRATIV,O: CR- 03/05/1672; 
ProvR-03/05/1672;ProvG0-06' 
1011673~ CP- 12/04/1686; CP-
12/08/1687; CGG- 24/09/1687; , 
Ed- I l/OJ/l 688;Bd-12/02/1688; 
Bd-24AJ2/l 688; CP-06'05/1691; 
Alv- 10/11/1691; ProvGG- 26/ 
11/1691; CR--/12/ 1694; CP-30/ 
1211695; CP- 06/01/1696; Bd-
16/11/1696; CR- 1811 1/1 697; 
Bd- -/-/1698; &!- 18/02/1699; 
CR- 20/04/1708; CGG- 12/03/ 
1709; CGC(PE)- 2M>4/l 71 l; 
CR- 17/07/1711; CO- 02/12/ 
1712; Bd- 16/0411713; Bd- 24/ 
05/1713; CGC(PE)-16/1211713; 
CR-.-/06/l 715;CP-24/1211718; 
Ed- 10/0~1721 ; CGC(PE)- -/ 
06117.21; ProvR- 20/1011735; 
Re~- 24/0411742; CR- 26/11/ 
1743*; Bd-18/05/1759;Bd- 1 I/ 
03/1761; Bd- 01/07/1768; Bd-

03/1211773; Ofic- 11 /1211833; 
Ata- 11/04/1834; Ata- l l/04/ 
1834 *; Ofic- 05/02/1835; Ofic-
07 /0711839. 

LIBERDADEDOSÍNDIOS:'IVer-
11/04/1679; Alv- 10/11/1691; 
CR- 17/07/1711; CO- 30/05/ 
1741; C0-06/07/1741; CR-26/ 
l l/1743;CR-26/l l/1743*;.Bd-
18/05/1759; Ofie- l l/U/1833. 

LÍNGUA INDÍGENA: C0-02/06/ 
1689; 

- intérprete: ProvR- 03/0511672; 
Req- 23/08/1681 ;TV er- 10/03/ 
1682; CO- 20/1 1/1689; 

MESTlÇOS: CP- 24/1211718; 
CCm- 24/07/1722; ProvR- 20/ 
10/1735; Alv-04/04/1755; C0-
25/02/1760; CO- 11/05/1760; 

MISSIONÁRIOS/PADRES:Tver-
1 )/04/1679; CO- 12/04/1679; 
C0-12/04/1679:*; CEcl-06/05/ 
1679; CGG- 06/08/1679; C0-
22/08/1679; CGG-01/08/1682; 
CO-22/01116&9*; CGG-27 /08/ 
1689; CO-2011111689; CO-30/ 
12/1689;CGG-18/0l/1690;CP-
06/05/l 691; ProYGG- 26/11/ 
1691; Tver- 02/03/1694; C0-
03/11/1696; CBcl-01/1211696; 
Req- 05/0511700; Ed- 30/05/ 
1701 ; C0--/-/1702; CR--/-/1702; 
CO- 03/08/1702; CO- 03/08/ 
1702*; CO- 20/08/1702; C0-
10/02/1703; CO- 04/02/1704; 
CGG- 12/03/1709; CR- 12/11/ 
1710; C0-08/04/1711; C0-121 
09/l 712;C0-02/1211712*;Trat
-/-/ l 7 l 2; CO- 14/03/1713; 
CGC(PE}-28/0311713; Res-28/ 
07/1713;CGC(PB)-15/02/1714; 
CR- 2211211715; CEcl- 17/08/ 
1716; CO- 28/08/1716; TVer-
28/08/1716; CO- 01/12/1716; 
CR- 27/08/J717;. CO- 23/07/ 
1725; CR- 04/04117 41; CO-06/ 
0711741; Res- 24/04/1742; Bd-
01/07/1768; Bd- <J3/i2/1773; 
Reg . .Bat- 20/07/1800; RegBat-
2l/07/1800;Reg.Bat- 21/08/ 
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1800; Reg.Bat- 28/10/1800; 
Reg.Bat- 09/tl/l 800; Reg.Bat-
30/1l/l800;Reg.Bat- 04/0l/ 
1801;Reg.Bat-12Íô3/I 801 ;Reg. 
Bat- 06/04/1801; Reg. Bat- 26/ 
05/1801; Reg.Bat- 03/06/1801 ; 
Reg.Bat-13/09/1801;Reg.Bat-
15/11/1801 ; Reg. Bat- 19/05/ 
1802; Reg. Bat- 27/05/1802; 
Reg.Bat- 07/08/1802; Reg.Bat-
27/08/1802; Reg.Bat- 23/09/ 
1802; Reg.Bat- 18/10/1802; 
Reg.Bat; 21/10/1802; Reg.Bat-
13/12/1802; Reg.Bat- 011061 
1835. 

MISSÕES: CGG- 01/08/1682; 
CGG- 18/01/1690; CP- 06/051 
1691;Alv-10/11/1691 ;ProvGG-
26/1111691 ; TVer- 21/08/1693; 
CF.cl- 01/1211696; Req- 05/05/ 
1700; Bd- 30/05/1701; CO- 041 
0211702; CO- 02/08/17(12; C0-
03/08/1702; CO- 03/08/1702*; 
CR- -/-/1702; Req- 28/11/1706; 
Trat- -/-/1712; CO- 14/03/1713; 
CGC(PE)-28/03/1713; CO- 121 
l l/1716;Trat- 18/0l/1717;CR-
27/08/1717; CO- 16/0211720; 
CO- 06/03/1720; CO- 23/07/ 
1725; 

NOVOS ALDEAMENTOS: C0-
02/07/1689; CCm-12/0Vl 695; 
CO- 01/03/1695; Bd- 061011 
1696; CO-24/04/1696; C0-03/ 
11/1696; Bd- 16/11/1696; CR-
31/08/1697; CO- 02/07/1698; 
CO- 02100/1713; CMil- 19/00/ 
1713; CR-04/04/1741; 

ORDENS RELIGIOSAS: 
-Jesuítas: Tver-11/04/1679; CGG-

06/08/1679; CGG-01/08/1682; 
CO- 2210111689*; CO- 27/08/ 
1689; CO- 20/11/1689; CGG-
18/0 l /1690; CP- 06/05/1691; 
Alv- 10/11/1691; ProvGG- 26/ 
11/1691 ; CO- 03108/1702; CO
I 0/0211703; CO- 04/0Vl 704; 
CO- 08/04/1711; CO- OVJ 21 
1712 *; CO- 14/0311 713 ; 
CGC(PE)-28/03/1713; Res-28/ 

07/1713;CR-2211211715;CF.cl
l 7/08/l 716; CO- 28/08n 16; 
TVer- ~8/08/1716; CR- 28/08/ 
1717; CR-04/04/1741 ;Res-24/ 
0411742; CO- 15/0411756; Bd-
18/0511759;Bd-Ol/ITT/1768;Bd-
03/1211773; 

- Carmelitas da Refonna: TVer-
06/02/1730; 

- Franciscanos: 1V er-06/0211730; 
PECUÁRIA: CO- 12/04/1679; 
PESCA: CO- 1V04/ J 679; Bd- 30/ 

05/1701; CO- 06/1Vl723; C0-
16/0711724; Res- 24/04/1742; 

POPULAÇÃO (número de pesscr 
as): CO- OV06/1689; CO- OV 
07/1689;CCm- 06/07/ 1689; 
CEcl- Ol/1Vl696; CO- 201[1)/ 
l 712;lles- 28/07 /l 713; CMil- -
/-/1716; CO- 06/03/1720; Res-
24/0411742; Diz- 18/07/1786; 
Diz- 02/03/1789; Diz- 04/04/ 
1790; Diz- 13/04/1790; Diz- 15/ 
1Vl79l;Diz-14/04/1793; Diz-
08/05/1795; Diz- 08/05/1795*; 
Diz- 15/12/1795. 

PRISIONEIROS DE GUERRA: 
Alv- 10/ll/1691 ; CCm- 12/03/ 
1695; CP- 30/J 211695; Req-05/ 
05/1700; CR- 20/04/1708; C0-
12/09/1712; CGC(PE)- 30/09/ 
1712; C0-06/0311720; C0-30/ 
05/1741 ; CO- 06/0711741 ; Bd-
18/05/1759; TVer- l IA)4!1679; 

SOLDADOS INDÍGENAS : 
CGC(PE)-08/0 l /1688; CO-27 / 
01/1688; CO- -/Ol/1688; CCm-
26/03/1689; CO- OV06/1689; 
CCm- 06/07 /1689; TV er- O li 
07 /1690; CP-06/05/1691; TV er
OV03/1694; Req- 05/05/1700*; 
CO- 05/05/1700; CO- 05/051 
1700*; CO-29/1 l /1700; Bd-30/ 
05/1701; C0-04/0Vl 702; Req-
12/1Vl708; CGG- 12/03/1709; 
C0-·08/04/ l 7 I 1; CGC(PE)-26/ 
04/1711; CO- 30/08/1711 ; C0-
12104/1712; CO- 20/09/1712; 
CO- 02/1211712; CO- OV121 
1712*; Trat- -/-/1712; CO- 13/ 

03/1713; CO- 14/03/1713; C0-
20/06/1713; CGC(PB)- 16/0V 
1714; CMil-1211O/l7Hi; TVer-
12/11/1716; CO- 16/11/1716; 
CR- 27/08/1717; CO- 06/03/ 
1720; CR- 13/09/1720; CO- l V 
02/1721; TVer- 11/05/1722; 
CCm- 14/0711722; 

1ERRAS: 
- área: CR- IVl 111710; Ata- 11/ 

04/1834*; Ofic-05/0V1835. 
- limites: C0-02105/1710**; CR-

04/04/1741 ;Res- 2)4/0411742; 
Ata- 1 l /04/1834; Ata 11 /04/ 
1834*. 

- localização: Ata- 11/04/1834; 
-medição:AJv- 10/ll/1691;CCm-

12/02/ l695; C0-01/03/1695; 
- utilização: CCm- 12/02/1695; 

Trat- -/-/1712; PtovGG- 06/10/ 
1763; Diz- l '8/07 /1786*; Ata-
29/10/1838; Ofic-07/0711839. 

- conflitos por posse: CR- Õ3/05/ 
1673; ProvR- 03/05/1673; 
ProvGG- 06/10/1673; Alv- 10/ 
11/1691; 

-conflitos por limites: CR- 12111/ 
1710; 

- conflitos por uso: CR- 27/06/ 
1711 ; 

TRABALHADORES NAS AL
DEIAS (não índios): C0-251021 
1760; CO- 11/0511160; 

TRABALHO INDÍGENA: 
- forçado: Bd- 11/03/1761 ; 
-pagamentopor:C0-01/1211712*; 

CO- 14/03/1713; CGC(PE)-28/ 
03/1713; CO- 14112/17Hi-; CO
Ol/1VJ716; CO- 23/07/17'25; 
CO- 06/07117 41 ; Rés- 24/04/ 
1742; Bd- 18/0511759; Bd- 11/ 
03/ 1761; TVer- 10/09/1766; 
TVer- 22110/1766; TVer- 24/ 
12/1766; TVer- 11/07/1767; 
1Ver- 1'}}09/1767; 1Ver- 28/ 
0511768; TVer- 16/12118()<); 

- nas vilas e cidades: Clt- 22112/ 
1715; TVer- Ollb6117J9; C0-
03/08/1720; cem-03/08/1720; 
Res- 24/04/1742; 1Ver- 09/05/ 
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1766;TVer-09/08/1766;TVer-
10/09/1766; TVer-29/10/1766; 
TVer- 11/(Jl/1767; TVer- 121 
09/1767; TVer- 28/05/1768; 
TVer- 16/1211809; TVer- 27/ 
07/1816; 

-nasfazendas:TVer-11/04/1679; 
CO- 12/04/1679; CCm- fl2J06/ 
1689; CO- 02/06/1689; TVer-
02/ITT /1689; CCm- 06/0711689; 
CGG- 27 /0811689; CO- 20/l 1 I 
1689; CO- J.4103/1713; CGC 
(PE)- 28/03/1713; Res- 03/04/ 
1713; CEcl- 17/0811716; C0-
06/03/1720; CO- 04/11 /1720; 
CO- 12/02/1721; TV er- 03/11/ 
l 721; CR-04/04/1741; Res-24/ 
04/1742; Bd- 11/03/1761; 

- nas redes de pescaria: CO- 12104/ 
1679; CEcl- 0111211696; CO-

lDm/1703; CO- 04i1:>211704; 
CO- 20/09/1712; CO- 01/121 
1716; CO-23m 11725; Res-24/ 
04/1742; 

-nos aldeamentos: CP-06/0511691 ; 
CO- 03/11/1696; CR- 041041 
1741; 

-nos currais: CO-12/04/1679; C0-
25/06/1689; CO- 04/0211704; 
CO- 01/12/1716; Res- 24/04/ 
1'742; 

-nas salinas: CEcl: 0111211696; 
TRANSFERÊNCIADEALDEIA: 

CGG- 01/08/1682; 
TRANSFERÊNCIA DE ÍNDIOS: 

CO- 12/04/1679; TVer- 021121 
1682; CO-02/07 .1689; C0-08/ 
04/1711; CO- 13/03/1713; C0-
16'04/1713;Bd-16Q4/1713;Bd-

ÍNDICE POR GRUPOS INDÍGENAS 

CABORÉ:C0-08/04/1711 ;TVer-
30/0811711 ; CO- 30/08/J 711; 
CO- 0211211712; CO- 021121 
1712*; CO- 30/1211712; C0-
14/03/1713; CGC(PE)- 04/04/ 
1713; Bd- 24/05/1713; CGC 
(PE)- 01/09/1716; Res- 11/11/ 
1716; CMil- -/-/1716; CO- 16/ 
02/1720; 

CANINDÉ: CO- 31/03/1689; 
TVer- 01/1211693; CCm- 121 
0211695; CP- 3011211695; Req-
1211211708; CO- 08/04/1711; 
CO-30/08/17 l l ; Trat- -/~/ 1712; 

COREMA: Req- 1211.211708; Req-
28/0311711 ; Trat- -/-/1712; 

ICÓ; Bd- 30/05/1701; 
.; ~ 

JANDUI: Req- 23t03/1689; C0-
31/03/1689; CO- 20/1111689; 
Req_- 05/05/1700; CO- 05/051 
1700; CO- 05/0511700*; C0-
03/08/1702*; CO- 08/08/1702; 
CO- -/-/1702; Req- 1211211708; 
CO- 12109/1712; CO- 021121 
1112; Trat--/-/1712; CGC(PE)-
04/04/1713; Bd- 24/05/1713; 
ÇO- 12/02/1721 ; 

PAIACÚ:CCm-12/03/1695; Req-
05/05/1700; CO- 05/05/1700; 
CO- 05/0511700*; Bd- 30/05/ 
1701 ;.C0-08/08/1702; CR-17/ 

24/05/1713; CO- 20/06/1713; 
CR--/06'1715;Ata-ll/04/1734. 

TRATAMENTO DADO AOS 
ÍNDIOS:CGC(PE}-0001/l 688; 
CCM- 02.A)6!1689; CCm- 06/ 
07 /J 689; CO- O 1 /03/1695; C0-
0211211712*; BD- 16/04/1713; 
Bd- 24/05/17 1 3~ CO- 201061 
1713; CMil- 12/10/1716; C0-
06/03/1720; Co- 12/02/1721; 
CO- 16/07 /J 724; ProvR-201101 
1735; Res-24/04/1742; Alv~04/ 
04/1755; TVer-07/03/1789; 

VILAS: Bd- 18/05/1759; ÇO- 25/ 
0211760; CO- 11/05/1760; Bd-
11103/1761; TVer-09/08/1766; 
TVer-10/09/1766;1Ver-16/121 
1809; TYer- 27/07/1816; 

(J]/17 J 1 ;CGC(PE,)-01/09/1716; 
Res- 11/11/1716; 

PANACU ASSU: CO- -/-/1700; 
Req- 28103/1711; Co- 08/04/ 
1711;CR-17/07/17l l ;C0-02/ 
12/1712*; Trat- -/-/1712; 
CGC(PE)- 04/04/1713; CGC 
(PE)- 16/1211713; CO- 12111/ 
1716;Trat-18/0l/1717;C0-16/ 
0211720; 

PANA TIS: CCm- 26{)3/1689; 
PEGA: CO- 06/0311720; CO- 04/ 

11/1720. 
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ACAUÃ (Ribeira do): C0-29/11/ 
1687 ;.CCm-26/03/1689; CCm-
12/03/1695; 

ALDEIA VELHA: ProvR- 03/05/ 
1672;ProvGG- 06/10/1673; 

APODl(Ribeirado): CCm-12/03/ 
1695;Req-05/05/1700;C0-08/ 
08/1702;Req- 12/J2/1708;CO
J 2/11/1716; CO- 16/0211720; 
Ata- 11/04/1834; Ata- 11/04/ 
1834*; Ofic-05/0111835. 

AQUIRAZ: CR-04/04/1741. 
ASSU (Ribeira do): TV.er- 10/03/ 

1682; CO-23/0211687; CO- 23/ 
02/1687*;C0-01/03/1687;CP-
12/08/1687; CO- 29/11/1687; 
CGC(PE)- 08/0l/1688;C0-27/ 
01/1688; C0-28/01/1688; C0-
29/05/1688; CO- 22101/1689*; 
Req- 23/03/1689; CO- 31/03/ 
1689; CO-02/ITT /1689; CO- 20/ 
ll/1689;C0-30/12/1689;CCm-
12/03/1695; Bd- 0610111696; 
CO- 241Õ4/l 696; CEcl- O 1/12/ 
1696; CR- 31/08/1697; C0-02/ 
07 /1698;Req-05/05/1700; Req-
12/12/1708; TVer- 30/0811711; 
CO- 30/08/1711 ; CO- 0'21121 
1712; CO- 02/1'211712*; C0-
13/03/1713~ CO- 14/03/1713; 
CGC(PE)- 28/0311713; 
CGC(PB)- 04/04/1713; TVer-
13/12/1715; CO- 14/12/1715; 
CGC(PE)-Oll09/1716;Res-1 l/ 

1111716; CMil- -/-/1716; C0-
16/0211720; 

AZUL: CO- 20111/1689; 
BREJO: CO- 06/03/1720. 
CAPELLA: TVer- 02/03/1694; 

Req- 12/1211708; CO- 08/04/ 
171l;C0-12/09/1712;Res-28/ 
07/1713; CO- 20/06/17:24;.C0-
20/06/1724*; 

CARA TAN: CO- 20/11/1689; 
CARIRI: CGC(PB)- 14/01/1721; 

ED-10/02/1721. . 
CEARÁ-MIRIM(Ribell1tdo):C0-

-/01/1688; Req- 23/03/1689; 
TVer-02/03/1694; CO- 22111/ 
1700; CMil- 23/1111700; Req-
28/11/1706; CO- 20/09/1712; 
Trat--/-/1712; Res-28/07 /1713; 
CO- 16/07/1724; 

CUNHAÚ(Ríbeirado):C0- -/01/ 
1688; Req-28/11/1706; Trat- -/ 
-/1712; CEcl- 17/0811716; 

FERREIRO TORTO: CR- 17/07/ 
1711; CMil- 12/10/1716; Trat-
18/01/1717; CO- 16/0211720; 
CGC(PE)-07/06/1721;Reg.Bat-
20/07 /1800, Reg.Bat-04/01/ 
1801; Reg.Bat- 18/10/1802. 

GOIANINHA (Ribeira de): CO- -! 
01/1688;Req-12/12/1708;C0-
30/08l1711 ; CO- 29/0911712; 
TVer- 30/08/1741; 

GUAJlRÚ: CO- 1LAW1679; C0-
12/04/1679*; CF.cl-06U5/1679; 
CO--AJ1/1688;C0-02./06/1689; 

CCni-02/06/1689;C0-25/06/ 
1689;TVer- 02/ITT/1689; CCm-
06/07 /1689; CO- 20/1111689; 
ProvGG-26111/1691 ;TVer-02/ 
03/1694; CO- 10/02/1703; C0-
13/03/1713; CO- 14/03/1713; 
CGC(PE)-04/04/1713; CO-20/ 
06/1713; Res- 28/07 /1713.; C0-
02/09/1713; CR- 22/1211715; 
CO- 12/02/1721; CO- 151041 
1756;C0-25/02/1760;C0-111 
05/1760; Diz- 18/0711786; Diz-
18/07 /1786*; Reg.Bat- 12/03/ 
1801; TVer- 16/12/1809; Ata-
29/10/1838; Ofic- 07 /07 /1839. 

GUARAÍRAS: CO- 12/04/1679; 
CGG- 01108/1682; CO- -/011 
1688; CP- 06/05/1691; TVer-
21/08/1693; CO- 03/11/1696; 
C&l:.. 01/12/1696; CO- 101021 
1703;Bd-16/04/1713;CEcl-17/ 
08/1716; TV er-28/0811716; C0-
28/08/l 716;CMil- 12/10/1716; 
CO- 01/12/1716; Diz- 20/J l i 
1778; Diz- 04/04/1790; Diz- 13/ 
04/1790. 

IGRAMACIÓ: TV er-O'J/08/1766; 
TVer- 10/09/1766; Diz- 26/041 
1790;Diz- 15/12/1791;Diz-14/ 
04/1793; Diz- 08/05/1795; Diz-
20/05/1795; Diz- 1511·2/l 795. 

JUNDJAPEREBA: CCm- 12/021 
1695; 

MIPIBÚ:CGG-Ol/08/1682;TVer-
02/l2/1682;CO--iU1/1688;CO-
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22/01./1689; QO- 29/01/1689~ 
TVer- 2llú8Yl693; TVe.r- 001 
03/1694· €0-23107/1725· Diz-- '" - 'v 
02/0211789; Diz- 2$/02/J789i 
Diz- 02/03117~'9; Diz- 21/08/ 
1796; Reg-.Bat- 2010111200; 
RegJ3at- 21/07/1:800; Reg.Bat-
0~/0411801; Reg.Bat- 26/05/ 
I.801; Rleg.Bat- 13/09/1801; 
R~g.Bat- 27 /05/1802; Reg. l3at-
07 /08/J 802; TVer-27!Q7./1816. 

PIRANHAS (Ribeira: d0 ): Ce- 27 / 
l 1/168:S;CCm-l.2f0311G95.;C0-
30/05/1741; 

POIBNGI (Ribeirád0): CO- ~/01/ 
) 6S8; c0-:2w 1/1689'; Re.q- t~I 

DocUMENTQS PARA A HISTGRIA INDÍGENA NO NôRQ~STJE 

0311689; TVer- 02/03/169'4,; 
Req- 28/11/l70ij; ÇO- 20K1J/ 
1712; Ttat- -/-1171'2; CMil- 121 
10/1716; Reg:Bat- 2.l/QS/1800. 

SÃO GONÇ;A.Ld: Reg:Bat- 20/ 
07/1800; Reg. Bat-21/07/1800; 
Reg. Bat-2liQ8/1800; Reg.Bat-
28/10/l-~OO; . R~g.Bãt- 09/11/ 
1800; R:eg.B:~t- 30/11 /18.QO; 
Reg.Bat-04/01/1801;.Reg. Bat-
12103/1801 ; Reg. Bát- 06/04/ 
1801; Reg. Bat- 26705./1801; 
Reg.Bat-0~/06/l80l;Reg,Bat-
13'/09/1801; Reg. Bat- 15111/ 
180 l; Ry.g.Bat- I 9tU5/l802iReg. 
Bat- 27/0511802; Reg,Bat- (JJ/ 

0811802; Reg. Bat- Z7/Q8/1802; 
Reg. Bat-2~/09/1&02;Reg.Sat
J8/10/1802; Reg. Ba~ 21/IO/ 
1802; R~g.Bat-13Í12/I 8QZ;Beg, 
Bàt-Oll00/1835. 

TAIPÚ (Ribé~ do:): CQ. 2'3/06/ 
1689: . . . j 

TAMATANDUBA: CO- -/{)II 
1688~ CEcl- 17 /0811716; 

TRAIRI®bein:!.q.o ): CÇm,-14/([/ I 
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INTRODUÇÃO 

BEATRIZ Góis DANTAs* 

Este trabalho dá ~ontinuidade a uma publicação anterior: Repertório de Documentos --- ........--... -para a História Indígena - Arquivo Público Estadual de Se~gipe, NHII/USP ... 
FAPESP, 1993, na qual foram descritos documentos das Coleções Clero e Câmaras 
Municipais. Embora continuem.os descrevendo a documentação qo mesmo Arquivo,. o 
nosso universo de trabalho é agora o Fundo Governo, que abriga um vasto corpus 
documental de interesse para a história do índio1• 

O que aqui se apresenta constitui-se num dos resultados de uma pesquisa documen
tal mais ampla, iniciada na déqada de setenta junto com alunos dos cursos de graduação 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e desenvolvida, de forma intermitente, ao 
longo de mais de vinte anos, nem se.mpre com vinculação in.stitucional. Ela surgiu da 
necessidade de buscar respostas para questões levantadas nas aulas de Etnologia sobre 
as populações indígenas de Sergipe, para as quais a bibliografia disponível, à época, 
não dava solução (Dantas, 1985). Inscreve-se~ por outro lado, numa tradição de 
trabalhos sobre levantamentos documentais que remontam, em Sergipe, aos inícios da 
década de setenta. Nessa época começara a reorganização do Arquivo Público 
Estadual(APES), trabalho que se desenvolveu articulado aos interesses de professores 
da UFS pela documentação arquivística enquanto material empírico necessário à 
produção do conhecimento histórico (Fontes, 1972e 1976; Oliva, 1975; Santos, 1988 
e Monteiro, 1993). Surgiu então o "Projeto de Levantamento de Fontes Primárias para 
a História de Sergipe"~ (Fontes, 1972; Almeida, 1982), e um levantamento documental 
mais específico voltado para a temática do índio (Dan tas, 1985). Desde então, de forma 
intermitente, vimos pesquisando o acervo do APES, onde localizamos uma documen
tação significativa, de interesse para a história indígena, documentação que tem servido 

* Antropóloga e Professora Visitante do Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais da Universidade Federal do Sergige. 
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de base a alguns trabalhos publicados sobre as aldeias, permitindo desvendar o 
processo de extinção legal dos aldeamentos e o apregoado "desaparecimento~· dos 
índios no interior de urna ideologia assimilacionista e de uma política indigenista 
profÚndamente maí-caçla por interesses fundiários. (Dantas, 1976, 1983, 1986, 1991 e 

... 
Dantas e Dallari, 1980). A medida. que a documentação ía sendo localizada, foi 
surgindo a idéiade submetê-la a tratamento específico e sistematizá-la para divulgação, 
idéia que amadureceu ao longo da década de 80 através da participação no Grupo de 
Trabalho de História Indígena e do Indigenismo da ANPOCS e no Guia de F antes para 
a História Indígena e do lndigenismo em Arquivos Brasileiros (UNICAMP/USP/ 
UNESP), em vias de publicação. 

Na fase final deste trabalho, foi decisivo o ~poio do Núcleo de História Indígena e 
do Indigenismo (NHil/USP), que viabilizou a microfilmagem dos documentos aqui 

... 
repertoriados, a organização e a publicação deste instrumento de pesquisa. A Univer-
sidade Federal de Sergipe deve ser creditado o apoio institucional ao longo dos muitos 
anos em .que estivemos envolvida com levantamento documental no Departamento de 
Ciências Sociais e, mais recentemente, n~ Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais(NPPCS). Ao Arquivo Público de Sergipe devemos a interação cordial 
e cooperativà que nos permitiu realizar um trabalho que reverterá em benefício da 
própria instituição e dos seus pesquisadores. 

Esta publicação compreende uma Introdução, na qual discutimos algumas questões 
relacionadas com fontes ~scrita~, arql;}ivos estaduais e história indígena e situamos o 
elenco de documentos aqui repertoriados em relação ao arquivo de origem, e a trabalhos 
de levantamentos documentais em andamento em Sergipe. Uma rápida informação 
sobre os usos da documentação pelos próprios índios e pelo APES coloca, de forma 
muito sucinta, a relação entre diferentes ag~ntes sociais envolvidos em uma situação 
de pesquisa, cujos resultados tenriinam extrapolando os interesses estritamente acadê
nucos. 

Segue-se o texto central do Repertório no qual os documentos aparecem segundo 
ordem cronológica ·e, na parte final, dois índices: um temático e outro topográfico. O 
índice de etnias -usual em publicações dessa natureza-não figura aqui pela simples 
rázão qe que as fontes trabalhadas muito raramente fazem referência a grupos étnicos 
específicos (três evidências apenas), sendo de uso corrente o termo índio. 

Arquivos Estaduais e HiStória Indígena 

Apesar das dificuldadvs para a elaboração de uma história indígena, inclusive no 
que diz respeito às limi'tações das fontes (Carneiro da Gunha, 1992; Monteiro, 1991), 
em relação ao século XIX, dispõe-se de uma série de escritos, que contribuem para 
lançar luz sobre a história dos índios. Haja vista a quantidade significativa de 
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documentos manuscritos, em grande parte inexplorados, existentes nos arquivos 
estaduais.* 

Não obstante a tentativa de centralização política e administativa do Império que, 
no dizer de José Honório Rodrigues, "impediu ou dificultou a criação de arquivos 
provinciais", fazendo deslocar, deliberadamente, para a sede do governo central muitos 
acervos locais (Rodrigues, 1969), ê de notar~se que nas províncias ficou retida uma 
massa considerável de documentos, parte da qual hoje recolhida aos arquivos estaduais. 
Restringindo-nos ao Nordeste, convém registrar que do Maranhão à Bahia todos os 
estados possuem arquivos públicos criados em diferentes momentos de sua história, 
atualmente quase sempre subordinados administrativamente às Fundações ou Secre
tarias de Cultura, estas últimas frequentemente incorporando também Turismo e/ou 
Desportos. 

Partilhando das dificuldades resultantes do menosprezo pela memória histórica no 
Brasil, os arquivos estaduais nordestinos têm suá situação deficitária agravada pelo 
clima, pela penúria e pela política cultura] oficial que vigora entre muitos governantes 
fascinados, neste momento, por investimentos e eventos: para atrair turistas e, quase 
sempre, esquecidos da preservação da memória local, sobretudo se esta não tem a 
visibilidade dos monumentos arquitetônicos, como é o caso dos acervos arquivísticos. 

Apesar das diferenças que marcam os conteúdos dos acervos dos diversos arquivos 
estaduais da região, um traço comum é o de abrigarem documentos gerados nos 
diversos órgãos do governo, tornando-se, pois, detentores de uma massa documental 
que trata das questões internas da província no seu cotidiano e permitem recuperar, até 
certo ponto, a presença indígena de forma mais viva e, às vezes, com um certo grau de 
detalhamento bem significativo. Através das falas de diversos agentes sociais, que se 
inscrevem de diferentes modos no jogo de interesses que permeiam a sociedade 
nordestina no século XIX, é possível perceber a presença indígena de forma mais 
delineada, inclusive através de documentação oriunda das aldeias. 

Um dos desafios para o pesquisador, particularmente para o antropólogo treinado 
em outras formas de colher e trabalhar dados empíricos, é localizar no interior do acervo 
arquivísticoadocumentaçãodeinteresseparaoestudodoíndio,principalmentequando 
se trabalha em arquivos onde a escassez ou absoluta ausência de instrumentos de 
pesquisa mais detaJhados, que auxiliem na identificação de documentos sobre uma 
temática específica, é a regra. Os pouc0s instrumentos analíticos como repertórios, 
índices ou inventários privilegiam, sobretudo, a documentação mais antiga referente 
aos séculos mais recuados do período colonial. 

* O texto que se segue constitui-se numa versão revista e ampliada do trabalho: "História 
Indígena np século XIX e os Arquivos Estaduais" apresentado no Grupo de Trabalho Índios 
no Nordeste, na III Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste - Belém, 1993. 
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Nessas circunstâncias, tentar descobrir a lógica que preside a classifiéação dos 
acervos de um arquivo com o qual se pretende trabalhar, é um passo importante para 
a localização das fontes, primordialmente quando se tem um campo cujos critérios de 
classificação não são universais. 

Neste contexto, o Guia de Fontes para a História /ndígenti e do lndigenismo em 
Arquivos Brasileiros (NHII-USP) em vias de publicação é de fundamental importân
cia, ao identificar os conjuntos documentais sobre a temática indígena e localizá-los nos 
acervos dos arquivos onde se encontram dispersos e sem visibilidade. Os resultados 
apresentados pelos coordenadores da pesquisa nos diferentes estados durante reunião 
do Grupo de Trabalho sobre História Indígena e do Indigenismo da ANPOGS, ~o XV 
Encontro Anual (Caxambu, 1991), são indicativos das potencialidades da documenta
ção disponível e das dificuldades a enfrentar, situações já vividas por equipes ou 
pesquisadores isolados que, sobretudo a partir da década de setenta, se dispuseram à 
ingrata tarefa de recuperar, nos arquivos nordesfinos, a documentação referente aos 
índios. Além de Sergipe, merecem ser registrados os trabalhos realizados na Bahia 
(Agostinho et alii, 1971) e, mais recentemente, no Rio Grande do Norte e no Ceará 
(Porto Alegre, 1992), em que historiadores e etnólogos se somam num esforço de 
garimpar nos arquivos a documentação sobre.índios, num visíve} e renovado interesse 
pelo tema2 . 

Essa retomada pelo estudo da história do índio, que se registra em diferentes regiões 
do país, não tem se limitado à produção de trabalhos acadêmicos do tipo dissertações 
e teses, mas tem resultado também na publicaç~o de instrumentos de pesquisa que 
ampliam as possibilidades de utilização das fontes escritas (Carneiro da Cunha, 1987, 
1992, 1992b; Dantas, 1993; Perrone-Moisés, 1992, Ribeiro e Moreira Neto, 1992). 

Sobre os Documentos 

Os documentos aqui repertoriados têm como datas limites 1823-1888. Embora 
tenhamos localizado no Fundo Governo pouco mais de uma dezena de documentos do 
período republicano e da Colônia, optamos por manter os marcos temporais do Império 
ja adotados no volume anterior (Dantas, 1993). 

Os 353 documentos descritos nesta publicação não esgotam as possibilidades de 
pesquisanoFundoGovernodoAPES.Constituídode4.328unidadesdearquivamento, 
medindo 236 metros lineares, o Fundo abriga documentação proveniente do poder 
executivo provincial e estadual. O estado da documentação é muito variável. Ao lado 
de documentos em bom estado de conservação há outros muito danificados~ às vezes, 
até interditados à consulta. O Fundo está organizado em 10 séries que se baseiam na 
estrutura do poder estadual e são organizadas por critérios topográfico (por município) 
e cronológico. Contém atas, correspondências recebidas e expedidas, leis, decretos, 
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ordens, avisos, patentes, contratos, documentos contábeis, documentos de pessoas, 
boletins, noticiáào oficial, etc. Para a consulta deste acervo o pesquisador dispõe dos 
seguintes instrumentos de pesquisa: catálogo cronológico, inventário sumário e tabela 
de equivalência (Monteiro, 1989). 

Diante da vastidão do acervo desse Fundo, selecionamos o que nos parecia mais 
promissor em termos de conter informações sobre o índio. Concentramo..,nos na 
consulta da correspondência do Presidente e Vice-Presidente da Província com o 
Governo Central, autoridades provinciais e presidentes de outras províncias (Séries G 1 
e G2) nas quais encontram-se informações sobre índios. Fica, pois, esclarecido que os 
docum.entos aqui repertoriados não representam a totalidade dos documentos de 
interesse para a história indígena existentes no Fundo Governo, nem mesmo nas duas , 
séries acima citadas. E antes, o que foi possível identificar, descrever e localizar até a 
presente data, segundo os critérios da atual classificação do acervo3 . Para chegar aos 
353 documento.s aqui apresentados, documentos que se encontram espalhados por 82 
unidades de arquivamento na instituição, foi consultado um número de pacotilhas e 
livros quatro vezes superior a este, nos quais não foram registrados documentos sobre 
a temática em questão. 

O levantamento se fez mediante consulta direta à documentação, priorizando-se a 
pesquisa dos volumes que se anunciavam mais promissores sobre o tema. O próprio 
desenvolvimento do trabalho foi fornecendo pistas sobre conjuntos documentais mais 
férteis. O contato com outros pesquisadores serviu também para nortear as buscas para 
onde parecia haver maior incidência documental. Noutras vezes a busca de documentos 
era dirigida para esclarecer um problema específico no qttal estávamos interessados. 
Como já foi dito, o nosso ponto de partida era esclarecero "desaparecimento" do índio 
em Sergipe, sendo a coleta de documentos feita segundo esse objetivo. Só muito depois 
surgiu a idéia de sistematizar os documentos, transformando-os num instrumento de 
pesquisa. Este procedimento não é contudo inusitado, já que o Repertório, instrumento 
de trabalho que agrupa e descreve os documentos segundo um dado tema, é frequen
temente feito por pessoas que não s.ão do quadro de funcionários dos arquivos (Belloto, 
1987), Muitas vezes, são pesquisadores que s,e dispõem a retrabalhar os dados de sua 
pesquisa acadêmica, dando-lhes uma outra destinação. 

Essa longa explicação sobre procedimento adotado na coleta de documentos visa 
situar a documentação aqui repertoriada em relação ao Fundo do qual é parte 
integrante, Fundo no qual a pesquisa deve ser continuada com a certeza de que se 
ampliará o elenco de documentos de interesse para a história indígena. 

Não diríamos, contudo, que este é um trabalho inacabado, pois não tínhamos a 
pretensão de analisar a totalidade. dos documentos, trabalhando com um universo 
documental tão amplo. Diríamos, porém, que este é um trabalho a ser continuado e que, 
talvez, nunca se complete. Nossa intenção é, portanto, publicar o que se encontra 



198 DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE 

sistematizado e, desse modo, fornecer aos pesquisadores um instrumento de trabalho 
que os auxilie a recuperar historicidades silenciadas. 

A Correspondência do Presidente da Província 

A documentação aqui apresentada é constituída basicamente da correspondência do 
Presidente da Província. Este, por sua função administrativa, era intermediário entre 
o governo imperial, ou seja os "interesses nacionais", e o poder político local sustentado 
pelos "interesses regionais". Nessa encruzilhada, ponto de embate de lutas diversas e 
de mediação, o Presidente de Província se toma destinatário e emissor de intensa 
correspondência, através da qual procura implementar a administração pública provin
cial, articulando-a com as determinações do Governo Central de quem é emissário. 
Desse modo, através da correspondência do Presidente de Província- ofícios, cartas, 
circulares, avisos, representacões etc. - é possível acompanhar vários assuntos 
concernentes à administração provincial entre os quais as questões relacionadas com 
catequese e civilização dos índios,. administração dos seus bens e unia multiplicidade 
de 9utros temas que fazem com que essa éorrespondência seja uma rica fonte 
documental que ajuda a recuperar a história de índios em prolongado contato com a 
sociedade envolvente. Nesta tarefa muitos autores têm utilizado com sucesso os 
relatórios anuais enviados pelos Presidentes de Província à Assembléia Legislativa, 
uma espécie de balanço detalhado da administração naquele período (Moreira Neto, 
1971; Coelho, 1990). Eles têm a vantagem de apresentarem os temas de forma 
sistematizada, mas, nesse processo de ordenamento e síntese intencional, deixam 
escapar muitas vezes informações que aparecem com mais riqueza de detalhes na 
correspondência elaborada no dia:a-dia, enquanto os acontecimentos estão ocorrendo 
e segundo a visão e os interesses de vários agentes e interlocutores do Pre:sidente de 
Província. 

Se atentarmos pata o fato de que ao longo do século XIX, a questão indígena esteve 
afeta a diversos órgãos da administração, inicialmente colonial, mais tarde imperial e 
por fim republicana, de forma ora mais, ora menos centralizada,. s·endo executada a 
nível local e central por diferentes agentes (Carneiro da Cunha, 1992a), amplia-se 
bastante o número de atores envolvidos, direta ou indiretamente, com a vida dos 
aldeamentos e seus habitantes, que terminam escrevendo sobre eles e, durante o 
Império, destinando seus escritos ao Presidente da Província. Assim, uma ampla 
correspondência é trocada entre este e várias autoridades locais, tais como Chefes de 
Polícia, Delegados, Missionários, Diretores de Índios, Encarregados das terras públi
cas, Engenheiros, Juízes de Órfãos, Juízes de Paz, Juízes Municipais, .Administradores 
e Tesoureiros de órgãos fazendários, Comandante das Armas e detentores de várias 
patentes militares, integrantes de Câmaras Municipais, de Assembléia Provincial1 de 
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ConS:elho de Governo etc~ Tambémfazendeitos e representantes de 0utros segnientos 
da:S0eiedade loeal s:ã0env0lvídos nessareàe de .con:espondência, gue no plano externo 
se alongapel0Ministério d0s N~gócio.s do lrtipério, MinistériQ da Justiça, Mirlistério 
daAgricuitura~ Qomêtcio e OÕn\s Públiras·tratando de questões referentes aos·índiGls. 
Af-se, encontram notícias sobre história dos aldeamentes:e das terrftS que constitllí&m 
seu pattimônió, bem comQ imoj':inações sobre loGafiZaçio, rpediçõe:S e conflitos pela sua 
posse e us-o. Há referências à aplicação da legislação sobre terras dos alde:ameritos 
indígenas e sua extinção legal. N oficias sobre transfeiê.fiéias delibe.ratlas d.e populações 
aldeaclas em cottflito eom senhores de engenho, fugas', invasõ.es e, outras -formas de. 
resistência.dos índios. R\ousações dos aldeaàos contra pFoprietárias rurais e vice-vefs-a 
permitindo ver as re:presentaçots de índios sobre '1>,rancos'' e desté$ sobre agueles. 
GeneraHclad6s sobre e> modo de vida àt>s índios,, seu recrutamento para atividades 
militares e ttabalhos divefsos. 

Ao contrário da correspondê.p.cia privada, gêrabnente 6Spontânea, e por isso 
reputada como mais fidedigna pot ãlgnns autores (Rodrigue'S, 19~9"), essa corresp0n
dência pública, ,quase :sempre induzida pelas· attibuiç.ões de cargo~ deve ser vista no 
ç,ontêi.xto de sµa p.rntt:uç:ão oficial,. uma --vez que ó sigpificado da, .iti.formaçã.O. histórica 
depencle,do contexto do qual deriva tal informação. Q lugar de prodl:lção desse:s·papéis 
é,, quase sempre;, 0 · aparelho de Estao.o, com ~eu eorpo de burocratas - alguns deles 
espee.ialísJas erb ptgduzir docume-nto.s-espalhapos.:péJa administfáção a nível c~nttal 
e_p.rovincial. Se iSS'Q ct-iamodelos.este:reotípados dand0 aimpressã0 de gue no discurso 

' 
Aão é úma constm~ão resultante dos fatos, mas os fàtos é que precisam adequar-se às 
figurasderetórica"'(Coelho, 199Q),alémdasinforrrnrç-õe-squepodems€rcotêjadascotn 
outros documentos, cabe lembrar que a leitura das entrelinhas muit0 informa sobre as 
~1deias e ~eus habitantes e que-hâ também rique~a de representações registrada,s sobre 
índios. 

Se a decumentàção· aqui reunida apresenta as limitações do seu lugar de produção 
- uma visão e~tema das aldeia.s e: dos índios marcada pelos interesse.& dos regi.onais 
junto às quais se re:gistram tarobé.ip algumas vozes dissonantes - é ptéciso não 
esquecer que mesmo nessa documentação, é possível recuperar a presença do índio, ora 
de_ forma direta, qu.andó ele, fázendo_ uso dá escrita, se mànifesta apeJando às 
autoridades para invoear o cumprimento das re-gras violadas ou, de. forma indireta,, 
através das referênçias às ações dos índios, r~latadas pelos agentes brancos, que vão 
dando pistas para percebê,-los não simplesmente como.coadjuvantes emudecidos, mas 
cQmo atores cujos papéis e falas vão senda gradativamente retirados do. silênciG dos 
arquivos (Dantas et aUi, 1992). 

Tóp:iando-se oomo ponto de referêh,eia ó Presidente ele Província, a correspondência 
costuma .ser separada em diferentes unidades de arquivamento, s~und0 0 critério de 
~conespondência expediâa e recel;Yida. Quanto à correspondência expedida pelo Presi-
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dente de Província, cujos originais sãe> difíceis de serem recuperados devido à 
mul~iplicidade de destinatários alocados em diferentes órg,ãos e muitas vezes. esp~c_ial
mente distanciados, são, cgntudo, facilmente acessíveis atral"é$ do:.s re:giistr.os .. . Prática 
b('.lstante difundida no século XIX, consiste na tra:nsóriçãp dos documénto$ e.xp,ediqos 
'em volumes encadernados, geralmente com folhas numeradas. Esses imponentes 
volumes, que por sua massa gozam de particular respeito e, em geral, s,e conserv,a:m 
melhor que, às folhas soltas {G1énisson, 1961), facilitam o trafualh0 do pesquisad0r na 
medida em que se apresentam, naturalmente., numa ordem cronológio,a independente de 
arranjo técnico. 

Emmqitos casos, O:S burocratãs trabalhavam simultaneamente"com vários livros· de 
tegistros da correspondência destinacla a diferentes autgridades e,, desse modo, alg_uns 
livros es:pecíficos podem reg,istrar a coJ,:respondência do Presidente de Província c·o.m 
os diretotés deíndi0s; ou estes doGnmentos podem e_star transcritós num livro mats g~ral 
destinado ao registro ·da corre&pondência. do Presidente, com autoridades -da mesma 
Províncía. 

<:J conhecimento dã administração do Império C.tjuda a seguit o .. caminho dos pap.©is, 
cuj0 itinerário era muitas vezes- pré-fixado pelas. atribuições dos diferentes ·órg~os da 
administração pública. Um exemplo toma.Fá mais clara essa •questã0,, posto .<que 
auxiliará' a compxeender ·árepeti'ção âe dócqmentos endeteçªd9s a diferentes .autorida
des e-, sobretudo, ajudará a colocar uma outra.referente à seletividad~dG>s do.aumentos 
reunidos nos arquivos e, inclusive, a co.mpreenàér a escassez de documentos. pFoveni
entes das aldeias,, quando cornparadO's com a riqueza documentai pro4u-zida pehts eliteg 
no f>oder. 

, 
D9cument.os de lnélios: Os (des)c~intJos dospaf»éis 

Etb 1827 a, aldeia de Pàc~tubà, em Sergipe, vivia momentos de p'lrtiçular tensão, 
devido à imposição de um ctire.tor inte.grante de poderosa parentela de fazendeir0s com 
quem os índíos :tinham ve.lhas desa vença.s por quésfões relaéionéldas com os limites das 
lerr(!:S do aJdeamento. No bojo de uma série de conflitos, duas correspondências são 
endereçadas ao Imperador:. Numa, os índios ple:iteiam a permanência do diretor 
capl,lchinho ·e se queixapi das violências praticadas côntra eles pelos "potenrªdos 
toeais" a quem era ligad©, porlaços de parentesco e interesses políticos, o rrovo diretor 
proposto.para a aldeia. Noutra, a C.âmªra ôe Vila Nova, e.m ~µjo termo se encontrava 
a aldeia de Pacatuba, denuncia a:o Trono os desmandos dos. índios,, enfatizando a 
invasãe> de cadeia públiea e a impunidade ·em qµe viviam, pn:>,pondo em no.me da 
"0âmata, nóbreZà e maior e melhor parte do povo da Vtla" a extihç,ão da aldeia como 
forma de.restabelecimento da paz4 • Emitidas mais ou menos à mesma época, sendo a 
êorrêspondência. dos índios util pouco arttêriot à,da C'âtnara,, têm contudo destinos: bem 
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diferentes. Esta última rapidamente chega ao Imperador que ordena às autoridades da 
Província que os líderes das revoltas indígenas sejam "presos, processados e punidos"5

, 

enquanto a representação dos índios - da qual só temos notícia através de outros 
documentos que a ela fazem referência - se desencaminha nos meandros da burocra
cia. Dois anos mais tarde ainda tentava o Conselho de Governo reaver os documentos 
qqe, apesar de terem transitado pelos órgãos dogoverno, até hoje não foram localizados 
no Arquivo Público local. Acompanhar a trajetória desse papel, o que será feito através 
das atas do Conselho de Governo que a ele fazem referência6, parece-nos significativo 
no sentido de ser um caso exemplar dos obstáculos a serem enfrentados por certos 
papéis em sua tramitação, até se constituírem em documentos integrantes de arquivos, 
um dos "lugares topográficos" da memória, onde os acervos estão sujeitos a processos 
seletivos com interferência de fatores diversos (Le Goff, 1984). 

Apresentada ao Conselho de Governo que deveria remetê-la ao Imperador, a 
representação dos índios sofre aí o seu primeiro bloqueio. Quando levada ao plenário, 
adia-se a discussão para a próxima sessão, acrescentando-se que "como o Vice
Presidente por amor da Ordem intenta ir pessoalmente quanto antes àquela missão,, 
tal\lez consiga restabelecer nela a paz e a concórdia de que resulta sempre a pública 
tranquilidade"7• Na sessao seguinte, o Conselho decide que, para melhor informar ao 
Imperador "se mandasse ouvir por escrito, em separado as pessoas contra quem se , 
queixam aqueles Indios;, a saber, o Capitão-Merda Vila Nova Fra.ncisco1 Martins da 
Cruz, seus dois filhos, o Sargento-Mor José Guilherme da Silva Martins e o Capitão 
Antônio José da Silva, este atualmente Juiz Ordinário da dita Vila, e aquele, que foi o 
ano próximo passado; o Capitão-Mor Bento de Melo Pereira, Diretor nomeado da dita 
Missão; o que assim se fez ... "8• Desse modo, seguindo um procedimento previsto nas 
normas, a representação dos índios retoma à região de origem, para que os acusados, 
membros de importante parentela de senhores de terra cujo poder e prestígio era 
·aumentado pelo exercício de cargos publicos, se.pronunciem. As informações demoram 
e antes que se encerre a l~gislatura, o Conselho tegistra em suas atas que a represen
tação dos índios não havia retornado, propondo-se, inclusive, a convocar sessão 
extraordinária para o devido encaminhamentQ9. Porém, depois de decorrido mais um 
ano, as respostas não tinham retornado e o Conselho expede nova ordem "exigindo a 
apresentação do mencionado requerimento e as mencionadas respostas, a fim de poder 
o Excelentíssimo Conselho informar, e dirigir como lhejncumbe, à Imperial Presen
ça,,.10. Posteriormente o Conselho retoma a questão e registra1n as atas que o Vice
Presidente informara ter enviado a representação aos interessados e, depois de algum 
tempo, lhe fora entregue oficialmente um requerimento dos mesmos índios negando as 
acusações contidas na representação anterior, por serem falsas. Diante dessa informa
ção o Conselho determina que se busque no arquivo os documentos e, ao mesmo tempo, 
mais uma vez decide cobrar das autoridades municipais o retomo da representação dos 
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índios11 • Ao contrário da representação inicial que não conseguimos localizar no 
arquivo, a segunda correspondência dos índios aíse encontra e nela "espontaneamente" 
declaram que as autoridades da Vila são pessoas que "merecem toda a estima tanto por 
suas virtudes morais, como civis e militares"12. Com base em documentos diversos é 
possível reconstituir o contexto em que se faz a produção desse papel que re:gistra a 
retrat~ção de parte dos aldeados de Pacatuba. Em face da determinação Imperial para 
punir os culpados pelas revoltas, o Capitão-Mor dos índios negocia sua liberdade 
pessoal em troca desse documento e mais de setenta índios que são recrutados para a , 
Marinha pouco depois 13• E possível ler nas entrelinhas o faccionalismo na aldeia, o jogo 
de forças no Conselho de Governo que, apesar de constituído em sua maioria por , 
senhores de terra, era marcado por divisões políticas internas. E possível entender, 
sobretudo, porque nos arquivos há e~cassez de documentos emitindo ponto de vista 
indígena ou de seus aliados, pois à falta da técnica de escrita se somam os processos 
de desvio de papéis inconvenientes para certas pessoas, quando estas têm o poder de 
influir na sua tramitação, como é no presente caso o Vice-Presidente, interessado 
diretamente na questão pelos laços de parentesco estabelecido através do casamento 
com a família de senhores de terra com quem os índios estavam em atrito. 

Embora seja numericamente insignificante, quando comparada com a documenta
ção dislJonível deixada por burocratas e administradores ligados aos diversos órgãos 
do Estado, essa documentação produzida nas aldeias existe, sendo possível localizá-la 
nos arquivos às vezes figurando como anexos de outros documentos. Ela faz um 
contraponto à extensa documentação emitida por agentes do mundo branco e destinada 
a representantes do Estado. Não se pretende, evidentemente, atribuir a estes o estatuto 
de expressão irredutível de fato e e·spelho da realidade mas sua-importância é inegável 
na medida em que coloca o ponto de vista indígena e de seus aliados sobre ás questões, 
e permite avaliar os mecanismos 'por eles utilizados na tentativa de resolver seus 
problemas (Dantas, 1985). Na sua quase totalidade são petições que, sob formas 
diversas de abaixo-assinado, representação, requerimento, são çlirigidos às autoridades 
- Presidente de Província, Conselho de Governo ou Imperador - reivindicando 
providências para assegurar seus direitos, quase sempre relacionados com a terra. 
Citados com frequência na documentação proveniente do Governo Central, que as 
reenvia à Província em busca de informações, é poss.ível qu.e no Arquivo Nacional 
sejam encontradas em maior quantidade. 

Os usos da documentação 

A documentação sobre índios localizada no APES, além de base à elaboração do 
presente ins~rumento de pesquisa e de trabalhos acadêmicos que visam recuperar a 
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pres6-nça do índio na história loeal, tem servido ,também para subsicliar açõ.es dGs 
pr..óprios índio~ na defesa dos seus direitõs. 

'Qúar)do em 1978,. os íridios da Ilha de São Pedro., reatiyàndó sua id,entidade étnica, 
retomam parte do antigo território tribal e· se vêem pi;essionados a provar com 
"ôocumentos escritos" os seus direitos, um& vez que a rica tradi9ão oral do grupo nã0 
era levada em eonta pelos tribunais, a documentação.da ªntigamiss·ão de São Pedro dó 
Porto da.Folha foi _posta à disposiç·ão dos índios. F.oi encaminhada à FUNAI, através 
de entidades que os apoiaramriareconquistados seus d:ireitos, e parcialmente publiGada 
ao lado de a1gnrrs estudos (Dan tas '.e Dallari, 1980). Contribuíram de.algum modo para 
que os índios, que, no final do século passado, foram obrigados ~ dispersar-se, 
tratisfe.rindo-se uma parte ·para A.lagoas, enquanto outros pettnane.ciam n.as terras 
eamuflando sua identidade, tivesse·m hoje assegurados s-eus direitos de gosse a uma 
parte do antigo tetritôrió tribal e suainôüuliCf.ade tec:onh~cida. 

Por outro lado, re.sultados desse trabalho tênI re,:vertido para a pt'óJ?rio Arqui v0, 
permitindo a ampliação dos seus·.setv.íços, enquanto instítuíção dedicada à gqarâ~ dos 
documentos e à pes.quisa,,.mas t.arnbém co.m funções ~ducativas. 

Carecendo de instrument0s de pesquisa mais detalhados ,sobre o s~u ac~rvo, os 
atqiJ.:ivos p.ode.:m bei1e;ficiat-se do tr:abálho dos pe,sqtiisadore.s. que.-, interessados. em 
questões específicas, terminam tendo d0mírtio sobr~ a localização dá documentação 
scibreumdadotemanoconjuntodoacervod0cumentalclo·arquivQ,dommi.0que,muitas 
veze$, e~capa aos técnicos da própri~ instítui.~ão a,bsorvidas pQr outr~ tarefas mais 
urgentes. 

No caso específiee~, a pesquisa trouxe alguns benefícios pata o APES, qtle pãssa a 
dispor de um instrumento de pesquisa detalhad0 sobre; parte de. seu aeerv0. Por ©Utro 
lado., ao tornar visível também para ele a documentaçãq sóbte íõdio que se encontra sob 
sua guarela, seus t6cnicos assunriran1 uma~postura cr:iad0.r;a no sentido de desenvolv,er 
uma aç:ão mais direta junto à comunídade,. partioularm.ente os e-stµdant~s., através de 
exposições cte documentos sobre esta temática. Tais exp.osições que são inseridas na~s , 
comemorações da Semana él0 Indio ou em outros eventes culturais, notadamente 
naquele'S realizados etn localidades ond'e a presença ífldJgenà getÇt mais interesse e 
discussão, além de mostrare.m a imp.ortância das fentes documentais, chamam a 
atenção para as instituições que têm manuscritos sob sua guarda, contribuindo pata a 
forma~ão de uma consciêneia de presetvação da mem·ória. 

A. essa atuação didática somam-se as inic1ativa:s no sentido de melhor atender às 
demandas dos pesquiS:ador~s e com eles c:olab:orar mai.s efetivamente. 

Outro resultado decorrente da pesquisa e de retomo p0sitiv0 ,para o APES é a 
111icrofii01agein,: dos documentQ$ l0calizados- sobre a temática do ,índio, ativioade qµe 
ganha sua real .dimensã0 quand@ se sabe que o arquivo estadual não d1sp6'e ele 
Iliic.rofilrrladQia. DoS. microfilmes réalizadcs (Coleções Cler0. e Câ.ma.ra e, parcialmen-
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te, o Fundo Governo) foram entregues cópias ao arquivo de origem que, desse modo, 
passa a dispor de formas alternativas de preservação dos seus originais. Dessa forma, 
articula-se o trabalho de pesquisa com o trabalho de sistematização, reprodução e 
divulgação das fontes, ampliando os resultados da pesquisa para além dos muros da 
academia. 

Notas 

1 Para uma sucinta história do APES e seu acervo ver Enoilda Santos. Monteir0 in 
Repertório de Documentos para a História Indígena - Arquivo Público Estadual de 
Sergipe, Beatriz Góis Dantas (org.) São Paulo, NHII/USP-FAPESP, 1993. 

2 Em alguns estados do Nordeste há uma rica tradição de pesquisa documental sobre índios 
ligada aos Institutos Históricos, que remonta em alguns casos, como por exemplo Bahia, 
Pernambuco e Ceará, ao século XIX. 

3 Com a nova classificação ti vemos dificuldades de localizar no acervo do APES quase meia 
centena de documentos de interess.e para a história il'ldígena pesquisados na déc·ada de 
setenta. Encontrando-se o Arquivo fechado para reformas. desde julho de 1993, com seu 
acervo inacessível aos pesquisadores, tornou-se impossível, na fase fase final de elabo
ração deste trabalho, retomar a busca das equivalências desses documentos, razão pela 
qual foram deixados de fora deste Repertório. 

4 Representação da Câmara de Vila Nova ao Imperador. 18/02/1827, Arquivo Nacional , 
1 JJª 300 e Atas do Conselho. 

5 Ofício do Ministro e SecretáJ:io d0s Negócios do Império ao Presidente de Sergipe. 21/03/ 
1827. APES Gl-1343.(Documento nº 44 deste Repertório). 

6 As atas do Conselho de Goverpo referentes ao período em questão encontram-se 
publicadas na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (RIHGS) nº 3 a 1 O. 
Não foram localizadas as atas originais. 

7 Ata do Conselho de Governo, 20/02/1827. RIHGS nº 3. 

8 Idem, 08/05/1827. RIHGS nº 5. 

9 Idem, 19 e 26/06/1827. RIHGS nº 6. 

10 Idem, 22 e 24/11/1828. RIHGS nº 9. 

11 Idem, 13/03/l 829. RIHGS nº 10. 

12 Representação do Capitão-Mor e oficiais da aldeia de PaGatuba ao Conselho de Governo 
da Província, 18/11/1827. APES 02 65.(Documento nº 66 deste Repertório). 

13 Apontamentos Históricos de Pacatuba. APES E.D. Cx.9. 65.. Ofícios do Presidente da 
Província de Sergipe ao coronel Bento de Melo Pereira, em 29/10/27 (APES Gl-134) e 
ao Ministro da Marinha em 06/12/1827 ( APES Gl-267), e ofício de José Guilherme da 
Silva Martins, Diretor de Pacatuba, ao Comandante dás Ordenanças da Vila de Penedo 
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em 09/02/1830 (APES G 1-580). (Documentos nº 62, 67 e 86, respectivamente, deste 
Repertório). 
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Informações Técnicas 

l- O critério principàl de entrada dos documentos ê eronológico. 
2 - Os· verbetes contêm as seguintes informações: 

• Ti_po de documento e.oro indicação do emitente,, de destinatária, 1:>.rocedência e data. 

• ResurnG do conteúdo. 
• Localiza~ão do. docume-nto na unidade de arquivame.nto no APES e indio..a~ão d0 

número depágínas. 
• Eventuais observações Cüntendo informações complementares. 

3' - A localiza~o. dos documentos-nas unidades de· arquivamento do APES' é f~ita :em cada 
verbete utilizando-sé· a notação formada por letras e números, própria da instítuição. 
Através dela indica-:-se fund0, série e unidade de arquiv()lne.ntó. 
4 - _As" chaves são usadàs para Çompk~mentar itiforqiaçpes que riij.p sij.Q explícitas no_s 
de>G-umentes, mas importantes porque ajudam a especifici-las. 
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5 - A numeração sequencial à esquerda do verbete indica 0 oúmero de entrada dos 
documentos neste Repertório. Serve também para réferenciá-las nos índices temático e 
top0g,páfico e, quando neces.sário, indicar a vincUlação de. documentos·-ane;xos no arquivo de 
origem. 

6-0s docttJmento·s anex.0s mereceram o mesmo tratamento d@s demais, recebendo cada um ,, 
deles gm númerQ de ent(adª no RepertQrió, $eguindQ sempre o critério cronoló.gico. E 
indicada, explicitamente, a sua vinculação ao documento principal, de modo· a resguardar 
os cohjnntos documentais e o arrànjo dado pelo ArqlliV©. 
7 - As constantes referências. feüas nos docume.ntos a ~utros que estariam inclusos, não 
significa necessariamente que estão arquivado;s juntos, nem mesmo qu~ &.~ ençontrem no 
APES. Enviados, muitas veq;es, para ser.em informados, após este procedimento os d0cu
mentos inclusos seguiam sua ttamit3:çãO sem que d~lys se 'euçontrem cópias arqµ1vad~. 
8 -A c;;onsulta à correspondência expedida pelo Presidente aa Prov·ín:cia'foi feita cotn b~se 
00-s registros desta atqujvados na antiga Sectetari.à do Governo, enqµanto,a correspondência 
recebida foi pesquisada diret-amente nos originais. 
9 - Nos resumos e índices foi aiualizada a grafia das. palavras. 
10 - A inclusão de documentos no Repertório e-mbora obedeça ao oritério básieo de 
telaczionar-se com a-temática indígena, em.alguns casos se torna mais abett0 no sentido de. 
incluir um.as po,aoas peças qu~ não fazem referência explíÇita a índio-~ , aJôeamentos ou 
termos afins, mas ajudam a c,omp.reender a evolução político,.administrativa das antigas 
aldeias. 
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· 1 - Catta de nomeaçã0 passada por .Gaspar 
de Faria.Bulcão, Vigário e Diretor d.a Mi·s
são de. São Pedro,, em favor de Frutuos.0 
Antonin, dirigida ao Presidente da Provín
cia. Missão de São Pedro do Rio de São 
Ftanci'sêd, 06/04/1823. 

N.om'eia o índio Frutuoso Ant0nio para Ca
pitãQ-Mor da dita missão em substituição a 
$efafüm de Souza, argumentando que este 
não têm qu:alidad'es neoe.ssátias pata m.ant0r 
e. bom negihle dQS índios, enquanto o outro 
as urm, .além de dispO'r de uma patente que 

lhe ags.eguFa o clireito de ser cliefe. 

Gl-1753, 02pp. 

2 - Sinopse tle requerimento de Gas.par 
FariaBuleão, Padre e Diretor da Missão de 
São Pedro, para o Presidente daPtovíncia. 
[Missão d~ São Pedro], 15/04/U~23.(Data 
cl:e. despacho). 

Pede exoneração do cargo de Diretor dos 
. ~ . . 

lndi"OS p0r consid0rá-lo impróprio para um 
eclesiástico, nomeándo p·ara substitµí-lo o 
c ·apjtão Antônio Ma:dnho de Castro, oficial 
·cte Ordenanças da Vila de. Propriá re.sidertte 
nas te.r.ras dá missãó. 

Gl-1753,, Olp. 

1824 

3 - Óffcío de Ant'ôni'o Velanes Francisco, 
Sargento-Mor Comandante, para o Presi
dente da Pr.ovírrcia. Tomar do Geru, 02/ô7 I 
1824. 

Informa que, àlérndos índios? não há m.oço.s 
solteiros disponíveis em núníerQ suficiente 
para o recrutamento, pois desertaram eom 
meétô. 

01-580, 02p. 

1825 

4 - OfÍéio de Gratuliano José da Silva, 
Vigcifio da Fi:eguesia de Nossa.Seoliora da 
Purificação da CapeJa de Japaratt:lba, ao 
Pfesidente da Província. Capela de Japa
ratuba, 12/01./1.825. 

Solicita substituição dd Professor de Pri
meiras Letras, Pedro da PonsecaRocha~. por 
achat-se impossibilitado de exercer o cargo 
e indica ou'tras pessoas idôneas. 

Gl-6.13., 01.p . 

5 - .Ofício de Francisco Vilela Barbosa, da 
Secretaria daMarinha,. para o Preside_nte da 
Província. Rio· de Janeiro., 1 i102/182.5. 

Transmite ordens do Itnp:erador p>ara re:me-
/ 

t~r relaç:ão de Indios existent~s na Provín-
cia~ declarando nome~ ocupação, estado, 
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idade e residência. 

AG-445B, Olp. 

6 - Ofício de Manoel Clemente Cavalcante 
de Albuquerque, Presidente da Província, 
para o Ministro e Secretário do Estado dos 
Negócios da Marinha. Cidade de São Cris
tóvão de Sergipe d'el Rei, 11/06/1825. 

Envia relação dos índios existentes na Pro
víncia, com declaração de nome, idade, 
ocupação e residência, na forma deter
minada por Sua Majestade. 

Gl-267, 02pp. 

7 - Ofício de Manoel Clemente Cavalcante 
de Albuquerque, Presidente da Província, 
para o Ministro e Secretário dos Negócios 
do Império. Cidade de São Cristóvão de 
Sergipe d'el Rei, 13/07/1825. 

Envia requerimento apresentado pelos la
vradores pedindo remoção dos índios da 

" aldeia de Agua Azeda para a vila de Tomar 
do Geru ou Pacatuba. Informa que a aldeia 
nãotemmissionárioeos índios vivem entre
gues ao ócio, à embriaguês e ao furto, 
atentando contra a segurança individual e o 
direito de propriedade. Declara-se a favor 
da transferência, argumentando que naque
las localidades, tendo quem o.s doutrine e 
civilize, eles se tomarão homens úteis a si 
próprios e ao Estado. 

Gl-267, 03pp. 

.8 - Ofício de Estevão Ribeiro de Rezende, 
do Ministério do Império, para o Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 20/ 
0111g25. 

Transmite ordens de Sua Majestade, no 
sentido de remeter para o museu produtos 
naturais, bem como produções dos índios 
que mereçam ser conservadas. 

Gl-1343, Olp 

9 - Ofício de Francisco Vilela Barbosa, da 
Secretaria da Marinha, para o Presidente da 
Província. Rio de Janeiro, 05/08/1825. 

Acusa recebimento do ofício do Presidente 
que acompanhou relação de índios da Pro
víncia e ordena que remeta para o Serviço 
do Arsenal da Marinha da Corte e Na vi os da 
Armada Nacional e Imperial o maior núme
ro possível de índios que possam ser ali 
aproveitados. 

AG-~45B , Olp. 

10 - Cópia de ofício de Estevão Ribeiro de 
Rezende, do Ministério do Império, para o 
Presidente da Província. Rio deJ aneiro, 27 / 
08/1825. 

Participa que o Imperador aprovou a remo-, 
ção dos índios da Aldeia de Agua Azeda 
para a Vila de Tomar. 

Gl-1343, 01p. 

11 - Ofício de Manoel Clemente Cavalcan
te de Albuquerque, Presidente da Província, 
para o Ministro e Secretário do Estado de 
Negócios da Marinha. Cidade de São Cris
tóvão de Sergipe d'el Rei, 24/09/1825. 

Comunica que, para evitar perturbações da 
ordem durante o recrutamento dos índios 
para o Arsenal da Marinha, o Conselho de 
Governo decidiu que o Presidente da Pro
víncia fará uma revista nas principais povo
ações de índios e os embarcará, de imediato, 
para a capital. 

Gl-267, 03pp. 

12 - Ofício do Visconde de Paranaguá, 
Ministro SecretárindeEstado dosNegócios 
da Marinha, ao Presidente da Província. Rio 
de Janeiro, 21/10/1825. 
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Ordena queremetá, com brevidade~ o maior 
número de índios qQe puder obter, com 
idade acima de 10 anos, para.se e.mpregarem 
no s;erviço de Ar.sena! dã Marinha e Navios 
da.Armada·, 

AG-445B, 01 J?. 

13 - Ofício de· N1anoel Cleine.lilte CàValcan
tede Albuquerqm:e~ Presidente da Província; 
para o Ministro e Secretárío qe Estado dos 
Ne.gpcios da Justiça. Cidade.de São Cristó
vão dé _Sergipe a~et Rei, 05/11/1825. 

Iflda-g_a sobre clestinação a·ser dada às. terra:s 
" dá a1dei:;t de Agua Azeda, em fác:e d<ct re:fno-

·~ãb já autorizada d0s índios para Geru. 
Pede instruções e &,ugere que não fiquem 
devolutas·, servindo de covil aos malfeito
res. 

Gl-267,, 02pp. 

1826 

14 - Ofício. dfi\.Manoel. Clemente Cavalcan
tede Albu.querque,,.Ptesiden1te dâ Pro:ví neia;: 
para o. Ministro e Secre,târio. do.s Ne.gõciqs 
da Marinha. Cidacle de São Cristóvão de 
Se:rgjpe d'él R{}i, 14/01/1826. 

Justifica-se pof'não ter enviatt&índiospara 
a Maribhã, alegando qu,e, para tanto, teria 
que usar a iorça, de:vido ao .~stado quase 
selvagem em que se encontram. as aldeias. 
~~ele instruç,ees para agir com acerto. 

G 1-26;J, 02pp. 

15 - C>fíêio de Inácio José Vicente da Fon
se.ea, Comandante elas Armas, para Leandro 
_Pe_reira da Silva, Major. Quartel do Coman
do das Armas da Província deSetgipe, 2.9/ 
OS/1826. . 

Determina <i)Ue faça di1ig·ência para prender 
os· índi0s âe-Pacatuba acu~ádos'de roubos e 
assassinatos. lhforma que requisitou ao 
Presidente a remessa de arrnas'e munições,. 
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Re~omenda moderação e que mantenha 
entendimentos como Juiz Ordin~rio de·Vilá 
Nova ondeos presos deverão ser recolhidos. 

Gl-223, 02pp. 

16 - Ofí~io de José Feliciàno Fernandés 
Pinheire,, do Ministério do Itnpéric:>, para 
Martael Clement,e·caválcante de.Albuqu'er
que~ Pn.~sidente da Província de Sergipe,. 
Rio de Janeiro, 03107/Í 826~ 

·solicita, porordetn do Imperador, e.sclare
cim~ntos necessários _sobre índole e, costu
mes dos índios eterren0s dos aldeamentos a 
fimdé ela.borar o plano getal da civíUz~ção 
dos índiQs .. 

Gl-13'43., Olp. 

17 - Ofício de Francisco Martins da Cruz, 
Capitão-Mor de Vila N0va, para o Presi
dente da l?rovíncia. Qµattel de Vila Nov(l, 
04107/1'826. 

Comunica que Manoel Tomé dos Santos, 
homem branco da Gompanhia .cle Ordenan
ças âe Paoatuba do Terço d.o seú cotnàhtlo, 
se, nega a obedeeer ao seu Capitã0, deeJa
rando·q ue só recebe ordens do Capitão-Mdr 
e do Sargento-Mor da aldeia de Pacatuba. 
Este último, Serafim José Vieira, é a:cusatio 
cte impedir a prisão do dito Manoel e de 
proteger os.roubos dos índios, havendo con
tra ele sumários e querelas. Pede punição da 
desobediência. 

Gl-22.DS:, Olp. (Anexo ao 19). 

18-,- Ofíc.io de Jqsé Maria Vieiri\ da ~ilva~ 
Capitão-Mor de Pacatub.a para Frane,isco 
Marürts da Cn;I-z, Capit~C>-Mor de Vila 
Nova . . PacatYba, 07/07/18.26. 

Informa, e"Qtn base em despaeho do Presi
·dente da: Província, que devem ser recolhi
das-as ordens expedidas contra o ·soldado 
Manoe.I T.omé dos Sartto_s· e que não deve 
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fazer prisões sem comunicar-lhe. aldeia sobre o dito Manoel. 

Gl-2208, 02pp. (~nexo ao 21). Gl-2208. Olp. (Contém anexo). 

19 - Sinopse de Ofício de Francisco 
Martins da Cruz, Capitão-Mor de Vila 
Nova, para Manoel Clemente de Albuquer
que, Presidente da Província. Quartel de 
Vila Nova, 08/07/1826. 

Comunica que Manoel Tomé dos Santos, 
homem branco da Companhia de Ordenan
ças de Pacatuba do Terço do seu comando, 
se nega a obedecer ao seu Capitão, decla
rando que só recebe ordens do Capitão-Mor 
e do Sargento-Mor da aldeia de Pacatuba. 
Este último, Serafim José Vieira, é acusado 
de impedir a prisão do dito Manoel e de 
proteger os roubos dos índios, havendo con
tra ele sumários e querelas. Pede punição da 
desobediêncja. 

Gl-2208, Olp. (Contém anexo). 

20 - Offcjo de Bento de Melo Pereira, 
Capitão-l\1or Agregado, para Manoel Ca
valcante de Albuquerque, Presidente da 
Província. Quartel de Vila Nova; 17107/ 
'1826. 

Participa que foi insultado pelos índios na 
Missão de Pacatuba, durante revista que foi 
passar por ter sido nomeado Diretor. 

Gl-2208, 02pp. 

21 - Ofício de Francisco Martins da Cruz, 
Capitão-Mor de Vila Nova, ao Presidente 
da Provf ncia. Quartel de Vila Nova, 21/07 / 
1826. 

Queixa-se de não ter recebido resposta do 
ofício que lhe dirigiu referente a Manoel 
Tomé dos Santos, branco que resiqe na 
aldeia de Pacatuba, onde tem negóejos. 
Envia correspondência que lhe foi 
endereçada pelo Capitão-Mor da mesma 

22 - Ofício de Joaquim Martins Fontes, 
Capitão-Mor da Vila de Lagarto, para 
Manoe1 Clemente de Albuquerque, Presi
dente da Província. Engenho Barra, 22/07 / 
1826. 

Comunica falecimento do Comandante de 
ltabaianinha a quem eram subordinados os 
não índios residentes na Vila do Geru, indi
ca substituto e pede ordenar ao Capitão
Mor ?os índios que torne isso público. 

G 1-2208, 01 p. 

23 - Ofício de Henrique Luís Araújo 
Maciel, Capitão-Mor, para Manoel Cle
mente Cavalcante de Albuquerque, Presi-

~ 

dente da Província. Agua A~zeda, 11/08/ 
1826. 

Comunica o resultado da diligência feita à 
~ 

aldeia de Agua Azeda para efetuar a prisão 
dos índios que tendo sido transferidos para 
Geru, retornaram à aldeia de.orígem, decla
rando que eles não se encontram no local, 
suas casas foram queimadas encontrando
se de pé apenas uma casa de telha habitada 
por um português casado com urna índia. 

Gl-2208, 03pp. 

24- Ofício de Manoel Clemente Cavai can
te de Albuquerque, Presidente da Província, 
para o Ministro e Secretário dos Negócios 
do Império. Cidade de São Cristóvão de 
Sergipe d 'el Rei, 25/08/1826. 

Comunica que logo enviará dados solicita
dos sobre população indígena de Sergipe 
referente à índo.le, inclinações,Jerrenos das 
aldeias etc, para compor o plano geral da 
civilização dos índios a ser elaborado pela 
Assembléia Legislativa. 
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Gl-267, Olp. 

25 - Ofício de Bemabé Francisco Fonseca, 
Capitão-Mor, para Henrique Luiz Macie1, 
Capitão-Mor. Quartel da Conceição, 25/ 
09/1826. 

Participa sobre resultados da alçada que 
deveria prender os índios que regres·saram ,, 
do Geru para Agua Azeda. Informa que a 
aldeia está despovoada e as casas queima
das, não sabendo informar se os índios estão 
ocultos nas matas. 

Gl-2208, Olp. (Anexo ao 26). 

26 - Ofício de Henrique Luiz de Araújo 
Maciel, Capitão-Mor, para Manoel Cle
mente Cavalcante de Albuquerque, Presi
dente da Província. Quartel do Distrito, 03/ 
10/1826. 

Comunica que a diligência para prender os ,. 
índios que retornaram do Geru para Agua 
Azeda não conseguiu encontrá-los. 

Gl-2208, Olp.(Contém anexo). 

27 - Ofício de Bento de Melo Peteira, 
Capitão-Mor Agregado, para Manoel Cle
mente Cavalcante de Albuquerque, Presi
dente da Província. Quartel de Vila Nova, 
14/10/1826. 

Informa que ficará vigilante sobre perturba
ções da ordem, pois há notícias de que os 
revoltosos dos sertões tentam descer o Rio 
[São Francisco]. 

Gl-2208, Olp. 

28 - Ofício de Francisco Martins da Cruz, 
Capitão-Mor, para Manoel Clemente Ca
valcante de Albuquerque,. Presidente da 
Província. Quartel de Vila Nova, 29/1 O/ 
1826. 

Participa que cerca de cinquenta índios de 
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Pacatuba, chamados para trabalhar no en
genho Prata, deslocaram-se armados de fle
chas e armas de fogo amedrontando a popu
lação. Relembra violências praticadas pe
los índios atribuídas à faJ ta de Diretor e pede 
providências. 

Gl-2208, 02pp. 

29 - Ofício de Francisco Martins d.a Cruz, 
Capitão-Mor de Vila Nova, para o Vioe
Presidente da Província. Quartel do Enge
nho Cadós, 16/11/1826. 

Comunica que índios de Pacatuba ameaça
ram de morte o Sargento-Mor do seu co
mando no engenho Anhumas, razão pela 
qual se encontra refugiado em Vila Nova, 
privado do seu direito de propriedade e 
segurança pessoal. Faz acusações às lide
ranças indígenas e atribui a rebeldia dos 
índios à falta de Diretor. 

Gl-2208, Olp. 

30 - Ofício de Inácio José Vicente da Fon
seca, Comandante das Armas, paraL.eandro 
Pereira da Silva, Major e Sargento-Mor. 
Quartel do Comando das Armas da Provín
cia de Sergipe, 23/ 11/1826. 

Ordena que auxilie com tropas do seu Bata
lhão uma diligência a fazer-se na aldeia de 
Pacatuba, acrescentando que deve prestar 
esse auxílio sempre que solicitado pelo 
Capitão-Mor Francisco Martins da Cruz. 

Gl-223, Olp. 

31- Ofício de Francisco Martins da Cruz, 
Capitão-Mor de Vila Nova, para Manoel de 
DeusMachado, Vice-PresidentedaProvín
cia. Quartel de Vila Nova, 25/11/1826. 

Informa sobre ameaças dos f nd1os de 
Pacatuba ao Sargento-Mor do seu comando 
relembrando também outras desordens atri-
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buídas aos índios, ajuizando que para coibi
los é necessário um Diretor seculare probo. 

Gl-2208, 02pp. 

32 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Vice-Presidente, pata Inácio José Vicente 
da Fonseca, Brigadeiro Comandante das 
Armas. Palácio do Governo de Sergipe, 14/ 
12/1826. 

Transmite pedido de Bento de Melo Pereira 
que requisita destacamento de 2ª linha. 

Gl-27, 02pp. 

33 - Ofício de Inácio José Vicente da Fon
seca, Comandante das Armas, para Bento 
de Melo Pereira, Capitão-Mor. Quartel do 
Comando das Armas da Província de 
Sergipe, 14/ 12/1826. 

Dá instruções para destacamento que, a 
pedido de Bento de Melo Pereira, será esta
belecido na aldeia de Pacatuba. Dispõe 
sobre formação do destacamento e seus 
vencimentos. 

G 1-223, 02pp. 

34 - Ofício de Bento de Melo Pereira, .. 
Capitão-Mor e Diretor, para Maó.oel de 
Deus Machado, Vice-Presidente. Quartel 
de Vila Nova, 16/12/1826. 

Informa sobre pessoas que influem para a 
rebeldia dos índios de Pacatuba e que exigi
rá do ex-diretor da aldeia papéis e demais 
informações. Comunica encontrar-se pre
so, à disposição da Marinha Nacional, 
Serafim José Vieira, Sargento-Mor dos ín
dios. 

G 1-:2208, 02pp. 

35 - Cópia da Proclamação de Bento de 
Melo Pereira, Cavalheiro da Ordem de 

. Cristo, Capitão-Mor Agregado, Coman
dante da 2ª linha e Diretor, aos habitantes de 

Pacatuba. Vila Nova, 18/12/1826. 

O Diretor, numa linguagem conciliatória e 
até afetuosa, convida os aldeados a mante
rem a ordem, trabalhare.m e darem exemplo 
de moderação. 

G2-65, 02pp. (Contém anexo). 

36 - Cópia das Instruções dadas por Bento 
de Melo Pereira, Çapi tão-Mor Comandante 
do 'Batalhão e Diretor da aldeia de 
Pacatuba, ao destacamento local. Vila 
Nova, 18/12/1826. 

Determina sobre alojamento de soldados, 
medidas de controle sobre a aldeia, paga
mento e disciplina da tropa. 

G2-65, 02pp. (Anexo ao 35). 

37 - Ofício de Fran.cisco Martins da Cruz, 
Cap.itão-Mor, pará o Vice-Presidente da 
Província. Quartel do Engenho Cadós, 19/ 
12/1826. 

Comunica que d!Jzentos e cinquenta índios 
passaram juntamente com dois capitães, 
fazendo barulho na porta do Juiz Ordinário, 
dizendo que iam soltar Serafim [Sargento
Mor dos índios] da cadeia . 

Gl-2208, Olp. 

38 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Capitão-Mor e Diretor, para Manoel de 
Deus Machado, Vice-Presidente da Provín
cia. Quartel de Vila Nova, 19/12/1826. 

Comunicaainvasãodacadeiade Vila Nova 
pelos índios de Pacatuba, descrevendo a 
ação e seus resultados. Informa sobre a 
soltura do Sargento-Mor dos índios Serafim 
e outros; aponta pessoas que comandaram a 
ação e exime-se de responsabilidades ale
gando que suas ordens como Diretor ainda 
não foram cumpridas na aldeia . 

G 1-2208, 02pp. 
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39- Ofício do S'argent_o-:Mor Jos~.Guílher
rne ôa Silva Martíns ao Vice~Presidente 
Manoel de Deus Machaqo. Quarre:l de Vüa 
Nova, 1'9/12/1826. 

Comunjça a invasão da cad~ia de Vila Nova 
·por duzentos índios da aldeia de Pa:oatuba 
que armados soltaram o S·&rgento-Mo.r do_s 
~ . . 

Inilios .e mais 'três criminosQs destinados à 
Marinha, além d~ reérUtas desti'nad0s à 1 ª 
Linha .. Justifie-~-&e por nã() ter rti}agido,. 
aponta p«i~Ssoas que teriam]nduziàoos índi
o"~r~ rebeldiapéô1hdo punição para os culpa
dos. Denuncia ia presença de desertores e 
forasteiros na àldeia. 

CJ 1-580, 04pp. 

18l7 
40 - Ofício de Manoel de Deus Machade., 
Vice-Pre:sídente da Ptovíncj~ de· Setgipe,, 
-para o Vigário Capitular do Arcebispado .da 
Ba'.hia .. Cidade. de Sã0 Gristóvão de Sergi_pe, 
02101 /lS47. 

Pede a suostituiçãõ de, Frei Alberto êl~ 

Fontana, Capuchinho italiano e pároc..o em 
Pa€atuba, po.r -~rm sacerde>te.regularou seeu
lar . . Illfotma qu.~ a missão se encontra em 
desordem Ji>ela insubordinaç:ão do.sJndios e 
que Frei Alberto não lhes infunde res_fleito. 
QlJé: tendo sido demitido dó posto dé Dire
tor,, queex.ercia contra alei,, desgosteu-se.e 
quer S,e retirar âa aldeia, tónvirtdo dar 
provi,dências para restabelecer a calma da 
missão e dos poY0.s circunvizinhos. 

G 1-255-, Q~p,.p. 

41 - Ofítie> de Bento ·de Melo Pereil:a, 
Gap,itãb-Mór Comandante do Batalhão, 
Fara Manoel àe Deus Macbado, Viçe .. Pre
sidente êla Província. Quartel rle Vila Nova, 
18/01118.27. 

Inft:>rma -que para euuter a rebeJdia d0s 

J 

índi0s de Paçatu ba.,.a moderação é infrutífe
ra. Pede esclareci mentas de cerno proceder, 
pois ·desde sua reintegração como Diretor é 
ac,onselhado. a .agir com prudência tend0 
sustado as medidas drástie~s que tem em 
visra. Diz ter enviatl.o ofícjo ao C.apitão
Mord©s índios não pod€ndo fazer 0 mesmo 
com q Capitão Leite SampaiQ por ignorar 
seu destino. 

G2-65., 02pp. 

42 - Ofício de Bento de Melo Pereir~, 

Capitão Comandante do Batalhã~, para 
ManQ~~1 de Deus Machado, Vice-Presiden
te, Quartel de Vila No"va, 20/01/l8!27. 

Envia, em anexo, re.cibo do ofício dirigiào 
pelo Vice-Presidente ao Capitão-Mor dos ,. 
IndiúS-~ [çje Facátl.lba] onde .se verá o pouco 
re.speito que ele te:m pelas autoridades. 

G:Z-65, Olp. 

43 - Ofício de Inácio :Tós'6 Vicente da Fon~ 
seca, Comandante das Armas, pafa o,Presi
dente ~ mais oficiais da Gâmára de Vila 
Nov:a. Quartel do Comando das .Armas da 
Província de Sergipe, 14/()3/1827. 

Acusa o ofício recebido da Câmara e diz 
estar informado dos atérttados dos índ.ios de· 
Pacatuba induzidos por Miguel dos Anjos 
S.0uto Maior. Promete levar o assunto 'à 
eâ:mata do:s. Deguta.dos para deliberaç.ão. 

Gl-223, Olp. 

4'4 - Ofício do Visconde de São. Leopoldo, . 
do Ministério do Império, para o Presidente 
cla Província. Rio '1e Janeiro, 21 i03/1827. 

Em atendimento à r~prese.ntação· da Câmara 
de Vil~ N.ova-contra os excessos dos índios 
de Pacatuba,Jamepta gue se tenham forma .. 
do companhias de facinorosos e manda que 
ós cabeças sejam pres'os, processados e 
_puniáos. 
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G 1-1343, 01 p. 

45 - Ofício de ManoeL de Deus Machado, 
Presidente da Província, ao Ministro e Se
cretário dos Negócios do Império. Cidade 
de São Cristóvão de Sergipe d'el Rei, 30/ 
05/1827 

Remete auto de exame e vistoria realizado ,, 
nas terras dos índios de Agua Azeda pelo 
.Ouvidor da Comarca, atendendo detettni
nação do Aviso Imperial de 23/12/26. 

Gl-267, Olp. 

46 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Capitão-Mor Diretor, para Manoel de Deus 
Machado, Vice-Presidente da Província. 
Quartel de Vila Nova, 02/06/1827. 

Comunica que o Capitão-Mor dos índios de 
Pacatuba enviou lista de seus soldados e se 
mostra disposto a obedecer às suas ordens. 
Diz que Frei Alberto tem tentado acomodar 
os índios. 

G2-65, 02pp. 

47 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Capitão-Mor Comandante do Batalhão, 
para Manoel de Deus Machado, Vice-Pre
sidente da Província. Quartel de Vila Nova, 
18/06/1827. 

Informa que presos destinados à cadeia da 
capital fugiram na madrugada, o que o desa
grada, embora seja fato trivial. 

G2-65, 02pp. 

48 - Ofício do Visconde de São Leopoldo, 
do Ministério do Império, para. o Vioe
Presidente da Província. Rio de Janeiro, 10/ 
07/1827. 

Transmite ordens do Imperador para infor
mar a extensão e a utilidade dos terrenos da 
extinta aldeia de Água Azeda, bem como 
seu valor, devendo conservá-lns desocupa-

dos para nele se instalarem colonos estran
geiros. 

Gl-1343, Olp. 

49 - Ofício de Francisco Martins da Cruz, 
Capitão-Mor, para Manoel de Deus Ma
chado, Vice-Presidente da Província. Quar
tel de Vila Nova, 10/08/1827. 

Consul t.a sobre quem é a au torid.ade respon
sável pelas pessoas não índias que habitam 
nas terras dos índios de Pacatuba, onde se 
abrigam mancebos fugidos do recrutamen
to, criminosos, desertores da 1 a linha e fo
rasteiros. 

G2-65, 02pp. 

50 - Ofício de Franci~co Tomas da Moura, 
vigário da Vila de Tomar do Geru, ao Pre
sidente da Província. Tomar do Geru, 16/ 
08/1827. 

Recomendado a cooperar com o Capitão-,, 
Mor dos Indios do Geru no recrutamento de 
vinte e cinco moços, informa.que.o Capitão
Mor da Vila é incapaz de execu~ar tal mis
são que para ter sucesso, deverá ser execl1-
tada pelo Capitão-Mor da Vila de Lagarto. 

Gl-613, Olp. 

51 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Presidente da Província, ao Ministro e Se
cretário dos Negócios do Império. Cidade 
de São Cristóvão de Sergipe d'el Rei, 30/ 
08/1827. 

Solicita ao Imperador permissão para ex
pulsar à força quarenta ou cinquenta índios ,, 
de Agua Azeda, que retomaram à extinta 
aldeia de origem, uma vez que foram infru
tíferas as tentativas de desalojá-los por . . 
meios persuasivos. 

Gl-267, 02pp. 

52 - Lista de recrutas índios de Pacatuba 
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assinada por Luiz Francisco da Rocha, es
crivão da Câmara de Vila Nova. Vila Nova, 
31/08/1827. 

Lista de recrutas índios de Pacatuba, na qual 
consta estado civil e indicação de que são 
vadios e ladrões. 

G2-65, Olp. (Anexo ao 53). 

53' - Ofício de Be.nto de Melo Pereira, 
Capitão-Mor Diretor, para Manoel de Deus 
Machado, Vice-Presidente da Província. 
Quartel de Vila Nova, 03/09/1827. 

Remete lista de recrutas índios de Pacatuba, 
acrescentando que eles já foram recolhidos 
à prisão, onde passavam fome, tendo-os 
suprido de alimentos por três dias, por julgar 
que não devem suportar tais privações. 

G2-65, Olp. (Contém anexo). 

54 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Vice-Presidente da Província de Sergipe, 
para Manoel Inácio da Cunha Menezes, 
Vice-Presidente da Bahia. Cidade de São 
Cristóvão de Sergipe d'el Rei, 04/09/1827. 

Informa que seguem por terra, sob a vigilân
cia do Capitão Ajudante, os recrutas da 
relação anexa destinados à Corte, devendo 
ser empregados na Marinha e nos Corpos de 
lªLinha. 

Gl-255, 02pp. (Contém anexo). 

55 - Relação de recrutas que vão remetidos 
para a Corte do Rio de Janeiro a serem 
empregados em Corpos de 1 ªLinha. Cidade 
de São Cristóvão de Sergipe d'el Rei, 04/ 
09/1827. 

Relação nominal de recrutas. 

Gl-255, 03pp.( Anexo ao 54). 

56 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Vice-Presidente, para Bento de Melo Perei
ra, Coronel. Palácio do Governo de Sergipe, 
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10/10/1827. 

Transmite Pôrtaria de 21 de março da Se
cretaria dos Negócios do Império, determi
nando que se prendam índios de Pacatuba, 
cabeças dos atentados. Instruí para enten
der-se com o Juiz Ordinário, José Guilher
me da Silva Martins, que indicará seus 
nomes, e, à sua ordem, deverá entregá-los 
para serem processados e punidos. 

Gl-134, 02pp. 

57 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Vice-Presidente, para José Guilherme da 
SilvaMartins,JuizOrdinário da VilaNova. 
Palácio do Governo de Sergipe, 13/10/ 
1827. 

Informa ter determinado ao Diretor da al
deia de Pacatuba, Bento de Melo Pereira, 
que puna os índios cabeças dos atentados, 
conforme portaria expedida pela Secretaria 
de Negócios do Império. 

Gl -134, 02pp. 

58 - Ofício de Manoel de Deus Machàdo, 
Presidente da Província, ao Visconde de 
São Leopoldo, Ministro e Secretário dos 
Negócios do Império. Cidade,de São Cris
tóvão de Sergipe d 'el Rei 13/10/1827. 

Envia requerimento incluso de Francisco 
Manoel Prudente pedindo a confirmação da 
Cadeira de Primeiras Letras, que ocupa na 
aldeia de Pacatuba. 

Gl-267, Olp. 

59 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Presidente da Província, para o Visconde de 
São Leopoldo, Ministro e Secretário dos 
Negócios do Império. Cidade de São Cris
tóvão de Sergipe d'el Rei 15/10/1827. 

Informa ter expedido ordens para que os 
cabeças dos atentados dos índios da Missão 
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de São Félix de Pacatuba sejam ·presos, 
processados e punidos. 

Gl-267, 02pp. 

60 - Cópia de Ofício de Manoel Rodrigues 
Nascimento, Tenente Coronel, para Bento 
de Melo Pereira, Coronel, enviada para 
Manoel de Deus Machado, Vice-Presidente 
e Comandante Interino das Armas. Quartel 
da Vila de Santo Amaro, 18/10/1827. 

Comunica a remessa de armas para o Coro
nel Bento Melo Pereira e deixa entrever que 
havia dificuldades com armamentos. 

GJ-1213, 02pp. (Anexo ao 61). 

61 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Coronel Comandante, para Manoelde Deus 
Machado, Vice-Presidente e Comandante 
das ATmas da Província. Quart~l de Vila 
Nova, 25/10/1827. 

Comunica que índios de Pacatuba continu
am p~ovocando desordens, razão pela qual 
oficiou ao respectivo Capitão-Mor chaman
do-o ao seu quartel, mas ele não obedeceu, 
nem respondeu. Acusa recebimento do ar
mamento que está em péssimo estado e 
precisa de conserto. 

Gl-1213, Olp. (Contém anexo). 

62 - Ofício de Manoel de Deus Machado , 
Vice-Presidente, para Bento de Melo Perei
ra, Coronel. Palácio do Governo de Sergipe, 
29/1O/1827. 

Determina que recrute na Missão de 
Pacatuba o maior número de índios que 
puder, para serem remetidos de Vila Nova, 
por mar, à Bahia e dali ao Ministro da 
Marinha. Desse modo, se atenderá às repe
tidas ordens do Ministério que exigem re
crutas índios para o serviço da Marinha e se 
evitará que a impunidade dos índios gere 
mais delitos. 

Gl-134, 02pp. 

63 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Presidente da Província, para o Conde de 
Valença, Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Justiça. Cidade de São 
Cristóvão de Sergipe d'el Rei, 29/10/1827. 

Encaminha requerimento do proprietário do 
engenho Anhumas, que está em litígio com 
índios da aldeia de Pacatuba, anexando 
documentos que provam seu direito às ter
ras. 

Gl-267, Olp. 

64 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Vice-Presidente de Sergipe, para José 
Egídio Gordilho de Barbuda, Presidente da 
Província da Bahia._ Cidade de São Cristó
vão de Sergipe d'el Rei, 31/10/1827. 

Solicita mandar prender o índio Serafim 
José Vieira, Sargento-Mor da Missão de 
Pacatuba, principal cabeça dos crimes co
metidos pelos índios daquela missão, que 
fugiu para não ser punido, conforme Ordens 
Imperiais. Anexa ofício do Juiz Ordinário 
de Vila Nova com indicações dos lugares 
onde pode ser encontrado e informa que 
sendo preso deverá ser recolhido à Cadeia 
dá Relação do Distrito, para onde já foi 
remetida a culpa. 

Gl-255, 02pp. 

65 - Ofício de José Guilherme da Silva 
Martins, Sargento-Mor, para Manoel de 
Deus Machado, Vice-Presidente da Provín
cia. Vila Nova, 08/ 11 / 1827. 

Remete como recrutas dois indivíduos, um 
dos quais integra a companhia de facino
rosos do engenho Prata que tentou matá-lo, 
solicitando que seja enviado na primeira 
leva para servir de exemplo. 

G27"65, 02p. 
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66-Representação de José Maria Vieira da 
Silva, Capitão-Mor [de Pacatuba] e outr0s 
abaixo assinados, ao Conselho de Governo 
da Província. Vila Nova, 18/11/1827. 

Declaram, espontaneamente, serem falsas 
as acusações constantes de uma representa
ção, que em seus nomes teria chegado ao 
Conselho. Dizem que só pediram que se 
requeresse a cons:ervação do Diretor Frei 
Alberto e não que se atacasse pessoas que 
merecem toda estima, tanto por suas virtu
des morais, como civis e militares. 

G2-65, 02pp. 

67 - Ofício de Manoel de Deus Machado, 
Presidente da Província, para o Marquês de 
Maceió, Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha. Cidade de São 
Cristóvão de Sergipe d'el Rei, 06/12/1827. 

Comunica que envia para a Corte, através 
da Bahia, índios conforme relação anexa, a 
qual inclui alguns pessoas endividadas. 
Cumpre, dessa forrrra, as constantes deter
minações dessa Secretaria de enviar o mai
or número possível de índios para o Serviço 
do Arsenal e Navios da Armada. 

Gl-267, 02pp. 

68 - Ofício de M(!noel de Deus Machado, 
Vice-Presidente da Prov.íncia de Sergipe, 
para José Egídio Gordilho de Barbuda, Pre
sidente da Província da Bahia. Cidade ae 
São Cristóvão de Sergipe, d'el Rei, 06/12/ 
1827. 

Apresenta Vicente Ferreira Nunes, Alferes 
da 2ª linha do Exército, responsável pelos 
recrutas que seguem para o Serviço da 
Marinha, conforme relação anexa. 

Gl-255, 02pp. (Contém anexo). 

69 - Relação de pessoas recrutadas para o 
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serviço da Marinha. Secretaria do Governo 
de Sergipe, 06/12/1827. 

Relação nominal. 

G 1-255, 03pp. (Anexo ao 68). 

70 - Ofício de Manoel da Silva Temoz, 
Capitão Comandante Interino das Ordenan
ças, para Manoel de Deus Machado, Vice
Presidente. Vila de Penedo, 31/12/1827. 

Comunica que muitos desertores daProvín
cia de Alagoas se passam para o lado 
sergipano do Rio [São Francisco], por falta 
de proyjdências dos Comandantes que os 
acobertam. 

Gl-1213, 02pp. 

71 - Relação nominal de alunos do Geru, ,. 
assinada pelo Juiz Ordinário, Luís Alvares 
de Mata. Vila de Tomar do Gero, 1827. 

Mapa contendo, nome, filiação, idade, qua
lidade, naturàlidade e adiantamento dos 
alunos. 

G2-65, Olp. 

1828 

72 - Ofício de Diogo Jorge Brito, para 
Manoel de Deus Machado. Rio de Janeiro, 
05/03/1828. 

Acusa recebimento do ofício que acompa
nhou remessa de ·Oitenta índios. Trarrsmite 
recomendações do Imperador para proce
der com cautela no recrutamento, a_ fim de 
não intranquilizar as populações. 

AG-445B, Olp. 

73 - Sinopse de requerimento de passapor
te. Sem indicação de procedência, 08/03/ 
1828. [Data de despacho]. 

Manoel Pedro dos Santos, índio de Água 
Azeda, pede passaporte para viajar ao Rio 
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de Janeiro, via Bahia. 

Gl -1595, 02pp. 

74 - Ofício de Manoel Antônio do Vale, 
Tenente Coronel, para Inácio José Vicente 
da Fonseca, Presidente da Província. Quar
tel de Canabraba, 10/03/1828. 

Comunica necessitar de armas para comba
ter os malfeitores, homicidas. vadios e va
gabundos que infestam o distrito. 

Gl-1213, 02pp. 

75 - Expediente encaminhando requeri
mento de proprietários de engenhoao Presi-,, 
dente da Província. [Agua Azeda], 01/08/ 
1828. (data do despacho). 

Informa que proprietários de engenhos ,, 
queixam-se do retomo dos índios de Agua 
Azeda para sua aldeia original e pedem 
cumprimento das ordens imperiais que de
terminaram a transferência deles para Geru. 

Gl-1595, 02pp. 

76-ófício de Pedro Soares; ex- Sargento-,, 
Mor da aldeia de Agua Azeda, ao Presiden-
te da Província. Engenho Quindon~á, 11/ 
08/1828. 

Informa que foi nomeado Sargento.-Mor de ,, 
Agua Azeda pelo seu Capitão-Mor, mas 
tendo este desertado não lhe passou o co
mando da aldeia. Alegando motivos de saú
de justifica sua permanência no local quan
do foi feita a transferência dos índios para a 
vila de Tomar, donde regressaram todos 
eles no momento em que se preparava para 
viajar. Declara nãa saber informar quem 
ordenou o retomo dos índios, que moram em 
Água Azeda, enquanto ele reside em terras 
do engenho Quindongá. 

Gl-1595, Olp. 

1829 

77 - Ofício de Inácio José Vicente da Fon
seca, Presidente da Província, para José 
Clemente Pereira, Ministro e Se.eretário dos 
Negócios do Império. Cidade de São Cris
tóvão de Sergipe d 'el Rei, 10/02/1829. 

Pede deliberação sobre os índios que, deso
bedecendo às ordens imperiais, retomaram 
do Tomar do Geru para a extinta aldeia de , 
Agua Azeda, cujo terreno foi destinado a 
colonos estrangeiros. Relata que os índios 
derrubam florestas e provocam danos ao 
gadô e à lavoura, deixando os proprietários 
insatisfeitos, acreditando gue sem o empre
go da força armada não é possível reduzi
los à ordem. 

Gl-276, 03pp. 

78 - Ofício de Inácio José Vicente da Fon
seca, Presidente da Província, para José 
Clemente Pereira, Ministro e Secretário dos 
Negócios do Úllpério. São Cristóvão, 30/ 
03/1829. 

Envia relação inclusa de indivíduos que 
foram providos nas diversas cadeiras de 
Primeiras Letras e de Gramática Latina. 

Gl-276, 02pp. (Contém anexo). 

79- Relação de professores. São Cristóvão, 
31/03/1829. 

Relaciona os indivíduos providos nas diver
sas cadeiras de Primeiras Letras e Gramá
tica Latina da Província. 

G 1-276, 04pp. (Anexo ao 78). 

80 - Ofício de Inácio José Vicente da Fon
seca, Presidente de Sergipe, para o Viscon
de de Ca.mamú, Presidente da Província da 
Báhia. Cidade de São Cristóvão de Sergipe 
d' eJ Rei, 22/04/1829. 
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Informa sobre queixas dos índjos de 
Pacatuba, a respeito de fatos ocorridos na 
administração do seu antecessor Vice-Pre
sidente da Província, Manoel de Deus Ma
chado. Comuníca devolução do requeri
mento dos ínilios com as respostas escritas 
do dito Vice-Presidente e do Capitão-Mor 
dos Índios, acrescentando que, na sua ges
tão, não tem recebido queixas. 

Gl -255, 02pp. 

81 - Ofício do Presidente da Província de 
Sergipe, Inácio José da Fonseca, ao Presi
dente da Província da Bahia. Palácio do 
Governo de Sergipe, 10/07 /1829. 

Remete informações sobre a representação 
da Câmara de Abadia contra os índios da 
Vila de Geru, a partir de informações obti
das junto a diferentes autoridades. 

Gl-255, 02 pp. 

82 - Ofício de Dionísio Martins, Sargento 
Comandante, para Inácio José Vicente. da 
Fonseca, Presidente da Província. Mís~ão 
de Água Azeda, 20/09/1829. 

Em face das ordens recebidas para transfe
rir-se os índios de Água Azeda para a Vila 
de Tomar, representa ao Presidente ponde
rando que o Rei lhes deu por sesmaria meia 
légua em quadra de terras que têm sido 
usurpadas por senhores de engenho que 
requereram sua transferência para Tomar, 
onde a maior parte dos índios motréu de 
fome. Alega que estão plantando roças que 
garantem sua sustentação sendo esta difícil 
na Vila de Tomar, terra seca e distante do 
mar. Aponta medidas para manutenção da 
ordem, proclama obediêncía ao Monarca e 
pede para serem. conservados na sua aldeia 
de origem. 

Gl-613, 03pp.(Contém anexo). 
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83 - Lista de pessoas da aldeia de Agua 
Azeda. Água A·zeda, 20/09/1829. 

Relação nominal dos habitantes da aldeia. 

Gl -613, 02pp.(Anexo ao 82). 

84 -Ofício de Inácio José Vicente da Fon
seca, Presidente da Província, para José 
Clemente Pereira, Ministro e Secretário do 
Estado dos Negócios do Império. Cidade de 
São Cristóvão de Sergipe d 'el Rei, 09/12/ 
1829. 

Comunica que os índios de Água Azeda, 
transferidos para Tomar do Geru por deter
minaÇão Imperial, estão voltando e insistem 
em ficar em sua aldeia de origem. Indaga se 
devem permanecer na aldeia, ou voltar para 
a Vila de Tomar,. ordem que se recusam a 
cumprir por meios de brandura. 

Gl-276, 03pp. 

85 - Ofício de José Guilherme da Silva 
Martins [Diretor de Pacatuba] ao Presjden
te da Província Inácio José Vicente da_Fon
seca. Quartel de Pacatuba, 26/12/1829. 

Informa que o Vigário da Missão [Paca
tuba] a desamparou por não receber 
côngrua, motivo pelo qual está enviando o 
Mapa dos aldeados, cumprindo assim a 
ordem que fora àquele dirigida. 

Gl -580, Olp. 

1830 

86- Cópia de Ofício de José Guilherme da 
Silva Martins, Diretor de Pacatuba, ao Ca
pitão Comandante Interino das Ordenanças 
da Vila de Penedo, enviada ao Presidente da 
Província. Quartel do Engenho das 
Anhumas, 09/02/1830. 

Reclama da prisão de um índio da missão de 
Pacatuba que, indo à feira de Propriá, foi 
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recrutado para a 1 ª Linha ao aportar na vi la 
de Penedo. Invocando as leis pede.a s0.ltura 
do índio, ponderando que em Pacatuba re
crutaram, para Marinha, há cerca de dois 
anos, mais de setenta índios. 

Gl-580, 02pp. (Anexo ao 87). 

87 - Ofício de José Guilherme da Silva 
Martins, [Diretor de Pacatuba], para.Inácio 
José Vicente da Fonseca, Presidente da 
Província. Pacatuba, 28/02/1830. 

Comunica que um índio da missão de 
Pacatuba foi recrutado para l ª Linha em 
Penedo e indaga como agir, pois nada adian
tou ter oficiado ao Comandante das Orde
nanças daquela Vila. 

Gl-580, Olp. (Contém anexo). 

1832 

88 - Ofício de Joaquim Marcelino de Brito, 
Presidente da Província, para José Gui lher
me da Si lvaMartins, Juiz de Paz. Palácio do 
Governo de Sergipe, 07/07/1832. 

Referindo-se à violência com que alguns 
índios da Missão de Pacatuba atacaram a 
ronda da Polícia que ali estava a' ·serviço, 
instrui para que os culpados sejam punidos 
e que evite a presença de vadios no seu 
distrito. 

Gl-281, 02gp. 

89-0fício de Joaquim Marcelino de Brito, 
Presidente da Província, para José Guilher
me da Silva Martins, Juiz de Paz da Missão. 
Palácio do Governo de Sergipe, 07/07/ 
1832. 

Responde consulta sobre a situação do Ca
pitão-Mor dos índios e seus oficiais com a 
criação da Guarda Nacional em Pacatuba. 
Esclarece s0bre autoridades aptas a requisi
tarem índios para o serviço público. 

Gl-281, 02pp. 

90-0fício-de Joaquim Marcelino de Brito, 
Presidente da Província, para José Rodri
gues Dantas de Melo, Diretor dos Índios da 
Missão dePacatuba. Palácio do Governo de 
Sergipe, 10/09/1832. 

Remete requerimento dos índios da 
Pacatubaqueixando-sedevexameseperse
guições ocasionados por algumas autorida
des da Província. Solicita informações para 
que o documento seja encaminhado à As
sembléia Legislativa, conforme determina
ções da Regência. 

Gl-281, 02pp. 

91 - ·oficio de José Rodrigues Dantas de 
Melo, Diretor de Pacatu ba, para o Presiden
te da Província. Rio Comprido, 14/09/183 2. 

Remete inf armações sobre a representação 
dos índios de Pacatuba, conforme solicita
ção do Presidente. 

Gl-1343, Olp. (Contém anexo). 

92 - Ofício de José Rodrigues Dan tas de 
Melo, Diretor de Pacatuba, para o Presiden
te da Província. Pacatuba, 14/09/1832. 

Informa sobre a representação dos índios da 
missão dePacatuba que possui uma légua de 
terras medida pelo Ouvidor a mando do 
Marquê~ de Valença. Afirma que o Juiz 
Ordinário de Santo Amaro, por ordem do 
Governo da Província, fez nova medição em 
lugar diferente da primeira, atingindo terras 
dos engenhos Prata e Anhumas e que o 
Sargento-Mor José Guilherme da Silva 
Martins; sendo poderoso e ocupando os 
cargos do distrito, persegue os índios que 
desertam da missão com rece1o dê serem 
presos. Declara que os índios agem confor
me as leis, mas padecem de assistência 
espiritual em face da extensão da freguesia. 
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For fim, diz que n:ão sabe informar sobre 
devassas da época em que os íhdio.s fõram 
presos para a Marinha. 

01-1343,, Q'.3pp. (Anex.0 ae 91j. 

18!3 

:93 - Ofício de José Pinto de Carvalho, 
Presidente da ProvJneia, para José Guilher-

. me da Silva M~itins, J4iz de PàZ de· 
Pauatuba. Palácie do Govémo de. $.ergipe., 
26107/1 '833. 

Recomenda meio~ severos para manter a 
tranquiliClade pública, reportatid0-se às 
perturbações cla orde.m prov6.Gaclas por 
Serafim José Vieira. 
- . 

Gl-2~1;· 02pp. 

94 - G>ffcio de José Pinto de Carvalho, 
Presidente da Províncía, p.âra Serafim José 
Vieira. Falá<t:io do Goveto.o cle.Sereipe, 261 
07/1833'. 

Ordena ao ínclin Serafim José Vieíra que se; 
élirij a à cidade para tràtar de assunto d0 
serviço· pu'bli©o de, Sua Majestade. 

01-281, 01p. 

95 - Ofício de José Pinto· de Carvalho~ 
Rresidet1te da Província, para Aui:eliano de 
Souza Oliveira Coutihho, Secretárjo âe 
Estado dos Negóc.ie.s da Jus.ti~a. Cidade· de 
São Cristóvão de Sergipe d ' el R~i, 02/0:91 
1833. 

Reclama .não ter recebidp o decretó de 03/ 
06/33, se.gundo o qual a administração des 

~1i 

fiehs dos índios p~sa Rara os Juízes de ,, 
OrlãOS'. 

Gl-282,, 02pp. 

96 - Circular de José Geminiano de Morais 
Navarro, Presidente da Província de ,, . . 

S'engi_p~, . aos Juízes de Orfãos da Província. 

Gidade de São Cristóvão de Sergipe d'el 
· R~i, 08/11/18:33. 

Comunica que, em face da nova legislação, 
aadministraçãe> dos bens dos,índios ficará a 

,__ . 

carg0 do Juiz de Orfãos d0 respecti:vo mu-
nicípio, até que a Assembléia Geral tome· 
outras providências. 

G 1-280, O lp . 

97 - Oiíeio de Brás Diniz de Vilas Boas, 
Secretário do Conselho Geral da Pr0víncia, 
gara o Major Francisco Gabniel da Cu.oha. 
Secretaria do Governo de Sergipe, 16112/ 
1·833. ~ 

O Conselho de Governo ordena ao Juiz de ,, 
Paz de Agua Azeda manter vigilância a fim 
de que não se abriguem malfeitores na mis ... 
sãp. M·anda comunicar ao·s moradores de 
Sã.o Pedro 0. acolhiment<:> da petição para 
eh~var ,o lugar a Vila. 

G1~28'd, 03pp. 

98 - Ofício de lese loa~uim Geminiano de 
Morais Navarro, Presidente da Província, 

·" para o Juiz deürfãosdeltabaianinha~ Palá-
cio do Governo de Sergipe, 17/12/1833 . 

Comunica que o produto dt:fs rendas das 
terras dos íht1íos da extinta Vila do Geru . - - . ' -

deve ter a mesma aplicação de antes. d0 
Decreto de 03/06/33. 

Gl-28'0, Olp. 

1834 

99 - Ofício de Jqsé Joaquim Geminiano de 
Morais Navarro, Presidente da Provfnoia; 
para Francisco-Menezes da Silva Soares-, 
J uíz ele· Paz de Faeatu ba.. Palácjo do G@ver
no de Sergipe, 07/0:1/1834. 

Informa que a requisição de í ndio'S para 
auxiliar nas diligências dajus~iça deve ser 
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feíta de acordo com a Lei de 1'8/08/31. 
Quando não se encaixarem nes,$'e caS,o çabe 
ao juiz, .como autoridade policial, chan1á
los à ordem e punir os desobediehtes. 

G 1-280, 01 p. 

100 - Ofício de Antônio R. Chichotro e 
Gama, do Ministério <lõ ItnpériQ, para José 
Joaquim Geminiano de Novaes e Navarro, 
Fresidente da Província. Rio de Janeiro, 0'51 
02/1834. 

Remete representação e. outros. p~péis que 
o'S índios de Pacatuba fizeram chegar ao 
Impetat1or, .. queixando-se das violências de 
José Guilherme. da Silva Martins .. Manda 
recomendar ao Juiz de ··paz coibir tais abu
sos, restituürdo-s.e ao.s queixQsos a P,os_se·de 
suas terras, ren,0vand0.-Lhe a cobrança dos 
arrendamento.~ que lhe são clevidos e.proce
dendo-s~ à nova n1ediÇão, ·se néçessário. 

(J 1-1347, Olp. 

101 - Ofício de José J oaqtüin Gemi niano dy 
Morais Navarr0, Presidente da -Província, 
para o Juiz de Paz do Distrito do Geru. 
Palácio do Governo de Se.Jgipe" 14/0'8/ , 
1834. 

G@munica .a transferência dos índios da 
aldeia de Água Azeda para o Distrit_o dp. 
Geru, ficando os mesmos sob a vigilância e 
cuidados das.autoridades daquele local. 

Gl-2'80, 01p. 

1835 

102 - Circular de Sebast.iãQ Gaspar' de 
Almeida Boto, Presidente da Província, 
para os Juízes de P.az dos Distritos d11 Ma
triz de São- Cristóvão, PaQataba e Geru. 
Palácio do Governo de Sergipe, 24/10/ 
J 835. 

Ordena mandcµ-em, no prazo deqüinze diàsr 

r&lação anteriormente pedida do número de 
'índios ald_e-ad<rs no seu distrito, com 
esp.ecificaçãode idade, estado, s~xo~ ofício, 
ffcapação,, educação elementar; ameaç·an
dó-oscompuniç-~opelodésleixonotampri

rnento da .ordem. 

G l-97, 02pp. 

103 - CiFçula[i enviada pelo P1e.sid€nte da 
Província, a~sJ11ízes cl©Paz elg.sdistritos de 
.Pàcatub~ e Gem. P~lácío do Govérno de 
Sergipe, '24/11/1835. 

Ordena informarem sobre os alcleamentas 
de Pacatuba e Geru, quanto ao número de
fndios alde~dos, especificando idade, sex.o., 
estaclo civil, ©cupação e edu:ca~·ão elernen-
tar. 

Gl-97, Olp. 

1836 

, 

I 

104 - Ofício de Brás Diniz de V:ilas Boas, 
Secretário tlo Presidente da Provfa1c1~~ .Para 
o :2º Secretário da Assemblé.ia Legislativa 
Provincial. s~cretaria da Presidência da 
Província de S.erg,iI?e, 03/02/183(5:. 

Comünica qu~ o Presidente tein c.onheci
mento da Resolução da Assernbléia Legis
lativa Provincial referente aos :índios de - ~ -- ' 

diferentes missões. Justifica não tereJlviado. 
ainda as informaçoes solicitadas por ausên
cia dé esclarecimçntos açer.oa das aldeüt:s, à 
exceção do Geru. 

G 1-97, 02pp. 

105 - Oficio de. Brás Diniz Vilas. B.oas, 
Secretário do Pre·sidente da Província, para 
o Juiz de Paz: do Distrito da Matriz, de S'ão 
C1ist6vã0. Se"Cretaria da Presidência da 
Prov1ncia d~ Sergipe, 09102/1$36. 

Pede pata comunicar o indeferimento do 
"-

requerimento qos índjo.s de Agua Aze(là,. 
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· enviadaàAssembléiaLegislativa, pleitean
do o tombamento de suas terras. Este é 
considerado pouco vantajoso ao bem geral 
da Província e prejudicial aos interesses da 
Fazenda. 

G 1-97, 02pp. 

106-0fíciodeManuelJoaquimFemantles 
de Batros, Presidente da Província, para 
Aritônio Muniz de Bitencourt, Vigário Co
lado do Geru. Palácio do Governo de 
Sergipe, 26/02/1836. 

Pede informações minunciosas e sigilosas 
sobre as acusações feitas pala Câmara 
Municipal da Vila de ltabaianinha contra os 
índios. 

G 1 -97, 02pp. 

107 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Presidente da Província, para José da Costa 
de Sá, Juiz de Paz de ltaporanga. Palácio do 
Governo de Sergipe, 26/05/1836. 

Solicita que avise ao Capitão-Mor dos Índi-,,, 
os de Agua Azeda para se preparar ct>ntra 
um possível ataque de um grupo de homens 
armados à povoação de Campos. Informa 
que, para manter a ordem, o Juiz de Paz está 
legalmente autorizado a entrar em distrito 
alheio. 

Gl-97, 02pp. 

108 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Presidente da Província, para Miguel 
Teixeira de Araújo Santos, Cônego Vigário 
Geral da Província. Palácio do Governo de 
Sergipe, 26/05/1836. 

Comunica não ter condições de pagar um 
" capelão para Agua Azeda, apelando ao vi-

gário para encontrar um sacerdote que cuide 
dos índios por caridade, até que se possa 
pagar salário condigno. 

225 

Gl-97, 03pp. · 

109 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Presidente da Província, para Miguel 
Teixeira de Araújo Santos, Cônego Geral 
da Província. Palácio do Governo de 
Sergipe, 12/09/1836. 

Manda nomear um capelão para a aldeia de 
" Agua Azeda, estipulando ordenado anual. 

G 1-97, Olp. 

110 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Presidente da Província, para o Tenente 
Coronel Comandante em Chefe da Força da 

"' Legalidade da Comarca de Laranjeiras. 
Palácio do Governo de Sergipe, 22/11/ 
1836. 

Reporta-se a ações diversas relacionadas 
com levantes na Província e aprova conces
são de soldo para os índios de Água Azeda 
que se incorporam aos Permanentes e.forças 
auxiliares no combate às revoltas. 

Gl-128, 04pp. 

111 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Presidente da Província, para o Capitão-,, ,, 
Mor dos Indios de Agua Azeda. Ealácio do 
Governo de Sergipe, 17/12/1836. 

Manda que reúna a F~rça que está sob o seu 
comando e se dirija, imediatamente, à capi
tal. 

Gl-128, 02pp. 

112 - Ofício de Bento de Melo Pereira, 
Presidente da Província, para Sebastião 
Gaspar de Almeida Boto, Comandante em 
Chefe das Forças da Legalidade. Palácjo do 
Governo de Sergipe, 19/12/1836. 

Dá instruções para combater os sedicioso.s 
de Santo Amaro ordenando a marcha de 

" índios de Agua Azeda, sob comando do 
Capitão-Mor Jerônimo José Gama, para 
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combater a revolta. 

Gl-128, Olp. 

1837 

113 - Ofício de José Mariano de 
Albuquerque Cavalcante, Presidente da 
Província, para Luiz Antônio Esteves, Vi
gário da Freguesia de São Cristóvão. Palá
cio do Governo de Sergipe, 25/01/1837. 

Pede para enviar com urgência o número 
exato dos casais indígenas e, em separado, 
os de castas mistas que habitam em Água 
Azeda, a fim de que possa informar à As
sembléia Legislativa. 

G 1-128, 02pp. 

114 - Ofício de Brás Diniz Vilas Boas, 
Secretário do Presidente da Província, para 
Manuel Leite Sampaio, 1 º Secretário da 
AssembléiaProvincial. Secretaria da Presi
dência de Sergipe, 25/01/1837. 

Comunica que o padre João José Pires é o 
capelão dos índios de Água Azedaeestipula 
ordenado anual. 

G 1-128, Olp. 

115 - Ofício de Brás Diniz Vilas Boas, 
Secretário do Presidente da Província, para 
Manuel Leite Sampaio, 1 º Secretário da 
Assemb léia Provincial. Secretaria da Presi
dência de Sergipe, 01/02/1~837. 

Envia ofícios e certidão sobre índios de 
Água Azeda atendendo, desse modo, requi
sição da Câmara dos Deputados. 

Gl-128, Olp. 

116 - Ofício de José Mariano de Albu
querque Cavalcante, Presidente da Provín
cia para o Senhor Gustavo Adolfo de 
Aguiar. Cidade de São Cristóvão, 22/05/ 
1837. 

Informa que Manuel Joaquim de Souza 
Brito, Juiz de Direjto da Comarca de Estân
cia, foi demitido, mas os moradores solici
tam a sua reintegração. Afirma que esse 
mesmo juiz não incentivou os índios de 
Água Azeda a invadirem e assolarem a 
capita]. 

Gl-278, Olp. 

1842 

117 - Ofício de Sebastião Gaspar de 
Almeida Boto, Presidente da Província, 
para Luiz Antônio de Leiros, Capitão-Mor 
do Corp9 de Permanentes. Palácio do Go
verno de Sergipe, 12/07/1842. 

Ordena que se dirija com uma tropa de. cem 
praças ao arraial de Água Azeda, a fim de 
capturar todos os indivíduos nas circunstân
cias de prestar serviços ao Exército de mar 
e terra. Pede cautela pàra o êxito dessa 
incumbência. 

Gl-133, Olpp. 

1843 

118-0fício assinado por Antônio da Silva 
Menezes do Ministério dos Negócios de:> . ' 
Império para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 15/02/1843. 

Manda remeter à Secretaria dos Negócios 
do Império uma relação dos Próprios Naci
onais e dos terrenQs devolutos da Província, 
indicando quais são indispensáveis às ne
cessjdades da Província e os que devem ser 
reservados à Nação. 

G 1-1354, 02pp. 

1844 

119 - Ofício de José de Sá Bitencourt 
Câmara, Presidente da Província, para o 
Subdelegado do Espírito Santo. Palácio do 
Governo de Sergipe, 19/07/1844. 
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Recomenda que \}Se meios persuasivos com 
os índios, para pôr em execução a projbição 
do corte de madeira nas matas que se j ulgarn . . 
nac1ona1s. 

G 1-240, Olp. 

120 - Ofício de José de Sá Bitencourt 
Câmara, Presidente da Província, para o 
Brigadeiro Neves Horta, Diretor Geral dos ,, 
Indios. Palácio do G.overno de Sergipe, 29/ 
07/1844. 

Convoca o recém-nomeado Diretor das al
deias da Província para receber as ordens. 

Gl-240, 02pp. 

121 - Ofício de José de Sá Bitencourt 
Câmara, Presiqente da Província, para o 
Ministério do Império. Cidade de São Cris
tóvão de Sergipe d'el Rei, 30/07/1844. 

Informa estar a par do assassinato dos 
estafetas, que conduziam a correspondên
cia de Goiás para Mato Grosso, executados 
pelos índios Caiapós. Diz-se acautelado 
quanto ao extr.avio de correspondência. 

Gl-269, 02pp. 

122 - Ofício de José de Sá Bitencóurt 
Câmara, Presidente da Província, para o 
Brigadeiro Diretor das Aldeias. Palácio do 
Governo de Sergipe, 17 /08/1844. 

Declara que o governo espeta que sejam 
alistados cem índios para trabalharem nas 
obras públicas da Província. 

Gl-240, Olp. 

123 - Ofício de José B itencourt de Câmara, 
Presidente da Próvincia, para o Subdele
gado do Espírito Santo. Palácio do Governo 
de Sergipe, 06/09/1844. 

Comunica a destituição de Raimundo de 
Araújo Jorge dó cargo de Juiz de Paz, por 
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interferênciaabusivae violenta no processo 
eleitoral. 

Gl-240, Olp. 

124 - Ofício de José de Sá Bitencourt de 
Câmara, Presidente da Província, para o 
Brigadeiro José Antônio Neves Horta, Di
retor Geral dos Índios. Palácio do Governo 
de Sergipe, 09/09/1844. 

Determina reunir cinquenta índios das mis
sões, no porto de Maribondo, para trabalha
rem na limpeza do rio Japaratuba, assegu
rando-lhes pagamento de diárias, sustento e 
rações;:le aguardente e fumo. 

Gl-240, Olp. 

1845 

125 - Circular assinada por José Carlos 
Pereira Torres, do Ministério dos Negócios 
do Império, para o Presidente da Província. 
Rio de Janeiro, 09/08/1845. 

Ordena providências no sentido de que os 
índios menore,s só saiam da Província com 
contrato de locação de trabalho, para impe
dir a ação de indivíduos que, abusando da 
simplicidade dos índios, compram seus fi
lhos para induzi-los à escravidão, envian
do-os para a Corte ou para outras Provínci
as. 

G 1-1355, 02pp. 

126-0fício de José Carlos Pereira Torres, 
do Ministério dos Negócios do Império, 
para o Presidente da Província. Rio de Ja
neiro, 11/08/1245. 

Manda pôr em prática o Regulamento nº 
426 de 24/07 /45 que visa civilizar os índios 
e tomá-los produtivos. Determina que se
jam enviadas informações sobre o número, 
importância e localização das aldeias que 
existem ou que convém criar-se e se a 



. 
228 DOCUMENTOS PARA A lirSTÓRlA lNoíGENA NO NORDESTE 

Assembléia Provincial tem consignado 
quantia para semelhante serviço. Propõe 

; 

que se eleja um Diretor Geral dos Indios, 
conforme instruções do citado Regulamen
to. 

01-1355, Olp. 

127 - Ofício de Antônio Joaquim Alvares 
do Amaral, Presidente da Província, para o 
Diretor Geral dos Índios. Palácio do Gover
no de Sergipe, 16/10/1845. 

Pede que seja enviado com brevidade mapa 
dos índios da Província para ser levado ao 
conhecimento da Assembléia Legislativa. 

G 1-82, 02pp. 

128 - Ofício de Manoel Alves Branco, 
Ministro do Império, para o Presidente d'! 
Província. Rio de Janeiro, 29/11/1845. 

Comunica que enviou à Repartição dos 
Negócios da Justiça o ofício datado de 25 
passado, no qual informa a respeito do& 
indígenas que vivem ao s·erviço de particu
lares na Província. 

Gl-1355, Olp. 

1846 

129- Ofício de Antônio Joaquim Alvares 
do Amaral, Presidente da Província, para o 
Comandante Superior da Comarca de Vila 
Nova. Palácio do Governo, 12/01/1846. 

Encarrega-o de realizar o recrutamento 
para a 1 ª Linh~ a fim de atender ordens do 
governo Imperial, recomendando que o faça 
obedecendo à Lei e evitando perseguições. 
Informa que não convém recrutar na aldeia 
de Pacatuba, pedindo que se cientifique, 
através de meios brandos e persuasivos, 
sobre índios, entre 12 e 18 anos, que quei
ram servir à Marinha por meio de 
engajamento e pagamento para si ou seus 

. 
pais. 

G 1-270, 03pp. 

130 - Ofício de Antônio Joaquim Alvares 
do Amaral, Presidente da Província, para 
Raimundo de Araújo Jorge, Tenente Coro
nel. Palácio do Governo de Sergipe, 12/01/ 
1846. 

Pede informações sobre possibilidade de 
obter índios de 18 a 20 anos que, por meios 
de brandura, se disponham a servir à Mari
nha mediante pagamento, uma vez que o 
Go~erno deles necessita, mas não quer fa
zer uso do recrutamento. 

Gl-270, 02pp .. 

131 - Ofício da Manoel Alves Branco, da 
Secretaria de Estado dos Negócios do Impé
rio, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 16/02/1846. 

Pede ·esclarecimentos a respeite> de aldea
mentos de índios na Província e de pessoas 
dentre as quais se possa eleger um Diretor 
Geral. 

Gl-1355, Olp. 

132 - Ofício de Antônio Joaquim Alves do 
Amaral, Presidente da Província, para o 
Curador dos índios da Missão de Pacatuba. 
Palácio do Governo de Sergipe, 18/03/ 
1846. 

Em f~ce da participação de que os índios 
dessa Missão fugiram para os matos com 
medo do recrutamento, informa que o go
verno ·não ordenou recrutamento dos índios, 
sendo conveniente, todavia, que se enviem 
dez rapazes para servir na Marinha, deven
do-se pagar às suas faIDI1ias. 

Gl-270, Olp. 

133 - Ofício de Antônio Joaquim Alvares 
do Amaral, Presidente da Província, para 
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Manoel Alves Branco,. Censelheiro de.Es
tado, Palácio do Governo de Sergipe, 01/04/ 
1846. 

Informa sobre a situaçã'o e 1ec.alização das 
aldei_as de,Espírito Santo, Águ~ Azeda, São 
Pedro e Pacatuba, agregando dados sobre 
p,optilação, modg· de vida, relação com os 
regionais. e terras que constituem seu patti
mônio. Avalia que a Diret0ria criada pela 
A-ssemQléia Provinciaí parâ cuídardosf ndi
os. foi ineficaz, F~ indicação de lJ1Il dos 
mais rico;s proprietát-i0s da Provínoi~ para 
o'Cupar o cai:gü de Diretor Qeral dos Ihdio-s 
·eriado pelo Regulamento de H~45. 

G 1-84, 05p.p. 

Ohs. Doel,Irnentb incompleto. N,ão const.a 
do original a f©lha referente ·à .aldeia de 
Geru,. 

134 - ·Ofício de-A.ntônio Joaquim AI varés 
dó Amaral, ·Presidénte da Província, para o 
Diretor dos ÍFl.dios daPnlvfncia. Palácio do 
Governo de Sergipe, 1846 .. 

Reitera pedido ânterionnente féitb pa'i·a en
viar mapas <:los índios,, eotlforme legislação 
em vigor. 

GT-2:to, 02pp. 

1847 

135 - Ofício de Joaquim Marcelino de 
H rito, do Minfstério dos Ne:góc}os· do Itnpê
rio, para 1,osé Ferreira Souto., Présiâefite da 
Províneia de Sergipe. "Rio.de Janeiro, CTl/02/ 
:f 847. 

Comunica a nomea~ão, por Deereto de 28/ 
0.1147, do Capitão CJõnçaló Pae$ Bárbosa 
Madureira para o 'Cargo cle DiretO'r dos 
Índios da Píovíncia. 

Gl-1356, 01 p. 
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1848 

136- Ofício de José Pedro Dias d-e .C&rva
lhô, dó Ministério dó Império,. para o Presi
dente· da Província. Rio de Jane·iro, 20/06/ 
1848. 

Thforma a hppossibilidade de atender à so
lieitação de enviar dois missionáriôs c.apu
Ghinhospornãoos terdisponíve.is; e.nviando 
apenas o missjonârio Frei Doroteu de 
·Loreto para o serviço de catequese, a quem 
se ôev,erá abonar diárias até que aprenda o 
idioma e possa viver de esmolas. 

Gl-1386, Q2pp. 

137 - Ofício de.~acafiãs de Goes e v ·aston
Gel~s) Pre&idente da, Província;. paFa o Dire
tor Geral cios Índios. Palácio do G()vetnõ de, 
Sergipe·, 28/09/1848. 

Transmite ofícids do Chefe de Polícia da 
Províneia e do Sabdelegad© da Vila do1 
Espírito Santo, referindo-se a índios que., 
soo e,omando de um capitão, habitam oo 
-lugar denominado Hospício, a respeito· dos 
quais há constantes queixas de indisciplina. 

G 1-59, 02pp. 

1849 

138'-0fíeio de Zacarias de Gcrese Vascoh
celos1 PresiÇlente,da_Prbvíncía, para o Dire
tor Geral dos Índios. Palácio do Governo de 
Sergipe, 11/08/ 1849. 

Pede ínfonnações sobre existência de índi
os que. deverão ser aldeados e sobre as 
aldeias. fundadas. 

Gl-9), Olp. 

139-Ofício d~ z ·acarias de Goes e Vaseon
celo;sy Presidente daProvínoia, para o Dite
tor Gei:al dos Íiidiqs,. Palácio ao Governo de. 
.Sergipe, 3-0/08/184'. 
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Pede informação sobre o incluso ofício que 
fora devolvido ao Subdelegado de 
Pacatuba. 

Gl-95, Olp. 

140 - Ofício de Zacarias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Dire-

" tor Geral dos lndios. Palácio do Governo de 
Sergipe, 31/08/1849. 

Envia cópia do ofício do Vigário do Espírito 
Santo e pede providências para que, entre os 
índios do Geru, não se introduzam indivídu
os que não são índios e que procuram a 
aldeia para eximir-se de certas obrigações, 
zombando das determinações do pároco. e 
das autoridades policiais. Pede informar 
sobre a pertinência do pedido do referido 
vigário para que se nomeie um Diretor Par
cial para os índios da citada aldeia. 

Gl-95, 02pp. 

141 - 0fíciodeZacariasdeGoese Vascon
celos, Presidente da Província, para o 
Subdelegado Suplente de Pacatuba. Palácio 
do Governo de Sergipe, 14/09/1849. 

Comunica ter recebido o ofícje em que 
particip<,t o atentado cometido por Francisco 
Antônio deMorais e mais trinta e oito índios 
armados, que derrubaram uma casa, além 
de cometerem outras prepotências, infor
mando que está seguindo um destacamento 
para impedir os crimes. · 

Gl-95, Olp. 

142 - Ofício de Zacarias de does e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Dire-,, 
tor Geral dos Indios. Palácio do Governo de 
Sergipe, 18/09/1849. 

Em atendimento ao pedido de providências 
para garantir a segurança dos índios, infor
ma que está se inteirando da verdade, mas já 
enviou um destacamento de polícia que deve 

ficar à disposição das autoridades locais 
que, se não corresponderem à confiança, 
poderão ser substituídas. 

G 1-95, 02pp. 

143 - 0fíciodeZacariasdeGoese Vascon
celos, Presidente da Província, para o Chefe 
de Polícia. Palácio do Governo de Sergipe, 
18/09/1849. 

Pede para informar-se a respeito da notícia 
de que trata os ofícios do Diretor Geral dos ,, 
lndios e do Capitão-Mor da aldeia de 
Pacatuba, devolvendo-os à Presidência 
para as devidas providências. 

Gl-95, Olp. 

144 - Ofício de Zac:arias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Ad
ministrador dos Correios. Palácio do Go
verno de Sergipe, 24/09/1849. 

Manda expedir ordens ao Correio de 
Maroim exigindo pontualidade na entrega 
de ofícios, conforme pedido do Diretor Ge-

" ral dos Indios. 

Gl-95, Olp. 

145 - Ofício de Zacarias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Dire-

~ . 
tor Geral dos lndios. Palácio do Governo de 
Sergipe, 24/09/1849. 

Diz-se inteirado das· providências para evi
tar que se introduzam nas aldeias pessoas 
que não são índios, confundindo-se com 
estes no intuito de evitar o cumprimento de 
certos deveres; e da busca de informação 
sobre pessoa idônea para o cargo de Diretor 
Parcial dos Índios do Espírito Santo. 

Gl-95, Olp. 

146 - Ofício de Zacarias de Gôes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Dire-,, 
tor Geral dos lndios. Palácio dp Governo de 
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Sergipe, 24/09/1849. 

Acusa ofício infonnando que não há hordas 
errantes de índios, mas existem aldeias fun
dadas na Província. 

G 1-95, 02pp. 

147 - Ofício de Zacarias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Dire
tor Geral dos Índios. Palácio do Gov~mo de 
Sergipe, 24/09/1849. 

Informa que recomendou ao administrador 
da agência de correios de Maroim, pontua
lidade na remessa de ofícios, atendendo, 
desse modo, ao pedido do Diretor dos Índi
os. 

Gl-95, 02pp. 

148-0fício de Zacarias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Dire
tor Geral dos Índios. Palácio do Govern0 de 
Sergipe, 23/10/1849. 

Acusa recebimento de ofício do Diretor dos ,, 
Indios e do Capitão-Mor da aldeia de 
Pacatuba acerca de pressões e violências 
sofridas pelos índios e informa ter pedido ao 
Subdelegado da Povoação para tomar as 
providências visando ao bem da aldeia 

Gl-95, Olp. 

149-0fício de Zacarias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, pata o 
Subdelegado da Fregu~sia de Pacatuba. 
Palácio do Governo de Sergipe, 23/1 O/ 
1849. 

Pede informar com urgência sobre os fatos 
de que trata a representação de Francisco 
Antônio de Morais, Capitão da aldeia de 
Pacatuba. 

Gl-95, Olp. 

150-0fíciodeZacariasdeGoese Vascon
celos, Presidente da Província, para o Inspe-
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tor da Tesouraria Provincial. Palácio do 
Governo de Sergipe, 29/10/1849. 

Participa que o.Missionário Frei Doroteu de 
Loreto foi nomeado Coadjutor e Cura dos 
índios de São Pedro de Porto da Folha, com 
direito a vencimentos. 

Gl-95, 02pp. 

151--Ofício de Zacarias de Goes e Vascon
celos, Presidente da Província, para o Mis
sionário Capuchinho Frei Doroteu de 
Loreto. Palácio do Governo de Sergipe, 29/ 
I 0/1849. 

Declara estar ciente de que obtivera do 
Vigário Geral provisão de Coadjutor e Cura 
dos índios de São Pedro de Porto da Folha. 

Gl-95, Olp. 

1850 

152 - Ofício de Amâncio João Pereira de 
Andrade, Presidente da Província, para o 
Juiz de Direito da Comarca de Vila Nova. 
Palácio do Governo de Sergipe, 17/011 
1850. 

Ordena ao juiz para averiguar e resolver o 
caso dos índios de Pacatuba que estão fora
gidos por receio dos processos que lhes 
foram movidos. Ordena que o jujz convença 
os índios a retomarem à aldeia e dê anda
mento aos processos parafazer-lhesjustiça. 
Pede orientação no sentido de promover a 
segurança e a tranqüilidade dos índios que 
têm sido maltratados e cujas terras foram 
usurpadas. 

G 1-96, 02pp. 

153 - Ofício de Honório Hermeto Cai;neiro 
Leão, Presidente da Província de Pernam
buco, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Palácio do Governo de Pernam
buco, 30/01/1850. 
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Comunica uma revolta ocorrida no sertão de 
Pernambuco, sendo arregimentados 160 
índios de Cimbres para lutar ao lado do 8º 
Regimento de Caçadores. Informa que o 
combate aos rebeldes terminou com a morte 
do cabecilha. 

Gl-1421, 05pp. 

154 - Ofício de Amâncio João Pereira de 
Andrade, Presidente da Província, ao Dire-

~ 

tor Geral dos lndios. Palácio do Governo de 
Sergipe, 04/03/1850. 

Comunica a nomeação de diretores parciais 
para as aldeias de Água Azeda, Pacatuba e 
São Pedro, respectivamente, José Gomes, 
Manoel Dias Coelho e Melo e João 
Fernandes da Silva Tavares, os quais rece
berão seus títulos na Secretaria da Presidên
cia. 

Gl-96, Olp. 

155 - Ofício de Amâncio João Pereira de 
Andrade, Presidente da Província, para o 
Diretor Geral dos Índios. Palácio qo Gover
no de Sergipe, 18/10/1850. 

Pede informações sobre os aldeamentos e as 
causas de sua decadência, bem como suges
tões de providências para sua prosperidade. 

Gl-94, 02pp. 

156- Ofício do Visconde de Monte Alegre, 
do Ministério dos Negócios do Império, 
para o Presidente da Província de Sergipe. 
Rlo de Janeiro, 41/10/1850. 

Envia exemplar impresso do A viso que 
manda seqüestrar e incorporar aos~Próprios 

Nacionais as terras dos índios que já não 
vivem aldeados, vez que tais terras são 
devolutas e, como tais, regidas pela Lei nº 
601de18/09/50, informando que tais medi
das foram ordenadas à Província do Ceará, 
devendo também ser executadas em 

Sergipe. 

G 1-1349, 02pp. 

157 - Publicação da Carta de Lei do Impe
rador, a qual manda executar o Decreto da 
Assembléia Geral sobre terras devolutas. 
Rio de Janeiro, 21/10/1850. 

Manda incorporar aos Próprios Nacionais 
as terras dos índios que já n:ão vivem 
aldeados, mas sim dispersos e confundidos 
na massa da população civilizada; e dá 
providências sobre as que se acham ocupa
das. ·-
Gl-1349, 05pp. 

Obs. Publicado no Jornal A Tipografia 
Nacional. 

158 - Ofício de Amâncio João Pereira de 
Andrade, Presid~nte da Prcrvíncia, para 
Gonçalo Paes Barbosa Madureira, Diretor , 
Geral dos lndios. Palácio do Governo de 
Sergipe, 17 /12/1850. 

Pede para informar a situação das terras de 
aldeias cujos habitantes estão confundidos 
com a população civilizada, se estão 
aforadas ou arrendadas, a fim de que se 
possam averiguar os contratos e dar infor
mações ao Go_veino Imperial. Esclarece 
que tais medidas visam a dar cumprimento 
ao A viso da Secretaria dos Negócios do 
Império que determina incorporar aos Pró
prios Nacionais as terras concedidas na 
Província aos índios que já não vivem 
aldeados. 

Gl-94, 02pp. 

159 - Ofício de Amâncio João Pereira de 
Andrade., Presidente da Província, para o 
Conselheiro Ministro e Secretário·dos Ne
gócios do Império. Palácio do Governo de 
Sergipe, 20/12/1850. 
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ComuniGa ter transmitido ao Diretor Geral , 
dos Indios o Ayiso que determina o ~eque~-
tro· e incorporament© aos Próprios Nacio
nais de todas as terras concedidas nesta . . . ' 

Província aos índios que já não se encon-
tram aldeados .. 

G 1-243,,. Olp. 

1851 

160 - Ofício de Amâncio João Perejra de 
Andrade, Ptesidénte dá Província, parà o 
Có,nselheito Minf.stto e Secretário de Esta
do. Palácio do Governo de Sergipe, 11/03/ 
1851. 

Comunica que tem informações sobre qua
tro aldeias da Província, faltando-lhe dados 
mais seguros s.ebre a aldeia .de Pacatuba, 
gor considerar ins.atfsfatóti(;ls as informa
çôes do Diretor Geral 'dos Índios e do. ·Mis
sion~rio Fr~i Câ·ndi.ôo de Tag:gia. 

G1-243,,.02pp. 

161 - Ofíci(!) de Amâncio Joao Pereira de 
Andraçle, Presidente da Província, parà o 
Visconde de Mo.nte Alegre, Ministro e Se
cretário· de Estado «los N.eg6tios clo Impé
rio. Palácio do Go~enío de· Ser:gip~, 24/03/ 
1851. 

Informa sobr:e os aldeamentos indíaenas da 
Província, fazendo um relato c'ircunstanci
adó,acerca decPacatu,ba, Getu, Espídto San
to, Agua.Azeda e-Porto aaFolha. Apresenta 
rápido histórico de cada uma da_S>alde:tas,, ao 
t~mpo que expõ.e a situação· atual, eom 
ênfase: nà questão das terras, spa extensão e 
ruaµ uso., adininistn:tçãó, população e mesti
çagem. Reporta-se, com frequência, às .in
formàÇ;ões prestadaS°pelo Diretor Geral d'os ,, 
Tudios apres~ntanc:lo-as. como inexatas, par-
ticularmente., no que' se refere.ao número de 
índios e às terr(ls, c~amándo a~enÇão pata à 

, 

233' 

má utilização que delas fazem .as pessnas 
indo lentes que as.ocupa.m,J10 tempo em que 
avalia as suas p0tenojalidades econômicas 
se e.xpl9radas pelos civilizados:. Concluindo 
que o Regulamento de 1'845 flâo se aplica a 
Sergip'e, declara-se fa'VorâveI ao desapare
cimento dos índio$· pelo ctuz~mento, propne 
a extinção dos aldeamentos e· a incorpora
ção das ·suas terras aos bens da nação. 

Gl-243, 26pp. 

162-0ffcio de.JoséAntônio üe Gliveirae 
SiJva,.Presidente,daProvfncia, para o Chefe 
da Guarda Nacional do .municfpjo de Vil.a 
NoVCJ.. Palácio do G9verno de .. Setgipe, 09/ 
08/1.851. 

Transmite solicitação dó Diretor dos Índios 
para providenciar que 0s residentes na Mis
são de Pacatuba sejam eliminados do alista
m~nto da Guarda Nacjonal. 

01-47, Olp. 

16~ -Ofício de J'Qsé Antônio de OBveirae 
Silva, PEesidente da l?n;>ví.ncia,.para e Con~ 
selheitb MiniS:tro e Secretário tle Estado. dós . ~ -
Negócios do Império. Palácio do G0verno 
de Sergipe,, 3Q/08/ 1851. 

Envia oficio de Frei Cândido de Taggia, 
Mi·ss.ionário e vice-prefeito dó Hospício de 
Nossa Senhora.da Conceição, solicitando a 
vinda de dois tniss-.i:onários de sua ordem 
para Sergipe, pedido que é e.ndos.s.ado pelo 
Presidente. 

G 1-102,.02pp. 

164 -Ofício de Jo.sé Antônio de Qliveira·e 
Silva, Presidente daPr6víncia, paraManpeJ 
Jóaquim de Andrade., l ºSuplente do Dele
gado de ,Campos. Paláeio do Governo de 
Sergipe, 18/09/1851. 

Declara--se ciente das providências pela 



234 DoCWMENTOSt?JA.RA A H1stó1UAINoíoENA Ne NORDESTE 

morte do índio Marcos Pessoa cle Araújo e 
pelo~ ferimentos causados a António Luí$. 

G 1-245, 02pp. 

165- Ofício de José A'.ntônio de Oliveira e 
Silva, PreS,idente da ProVíncia, para o Vigá
rio Geral àa Província. Falácio do Governo. 
de Sergipe, l 9/09Ll 851. 

Fede parec{}r S'obte a inclusa representaç.ãb 
dos tnoradqr.es çla Missão de Jagaratuba, 
que requerem a transferênGia da sede da 
Freguesia. 

Gi-245~ 02pp. 

166-0fício deJoséAntõnio de .OHveira ·e 
Silva,_ Presidente dtl Provínci~, p~rà o 
Subcleiegado da Vila do EspJdt0 $anto. 
Palácio do Gov.erno de Sergipe, 28111/ 
1851. 

Acus·arerrecebido ofício erttque se justifica 
por nãe ter interferido na- rentati va dos 
intitulãdos índio~~ de de.rrubaremo açougue 
construído pela Câmara, ordenando tam
b.ém providências para prender os inimigos 
de ordem públiça. 

G1-~7~ 02pp. 

167 -Oficio do Visconde de Monte A:legre, 
do Ministério dos Negócios do Império, 
pata o Pre-sidertte da Pro~íncia .de S:ergipe. 
Rio de Janeiro, 06/12/185 l. 

Pede infonnações so;bre os alde~etito~ de 
índios da ·PFovíneia, a fim de elaborar rela
tório para .Asse·mbléia Legislativa. 

.dl-1349, 02pp. 

l85'2 

168 - Ofício de José Antônio de Oliveira e 
Silva,, Presidente da Provínciq, para o Dire-,, 
tor Gera:l dqs.Indios. Palácio do Góvemo de 
Sergip>e, 07/01/1852. 

Pede para informar. sobre. aldeamentos, dos. 
índios, t~ndo etn vista as determinações do 
Governo Imper4\l. 

Gl-24~, Q2pp. 

169 - Nota assinada por José, Tomás de 
BFito s.em outras indicações., Sepre.taria1 dQ 
Governo de Sergipe,, 09/01/18'52. 

fnfortna sobre as características do índio 
Romão .que se encontra asilado em Saco dos 
Morcegos'. 

G 1-1422, OJJ>. (Anexo ao t 71). 

170'- Ofício de José Antônio de C:>liveira ~ 
Silva, 'Presidente da ProvJnci~, para o Mi
nistro e Secretário dos· Negó'cio's· do Impé
rio. Paláeio dQ Governo de Sergipe, 3:1/01/ 
1852. / 

C.omunica ter transmitido ao Diretõr dos .,, 
Indios o pedido de inf0rmação S()bt.e as 
alcleias, acrescentando que não consta ter 
h~vido rnutl~nça alguma r,1qs aldeamentos 
em relação às informa~ôes anteriores. 

Gl-102, 02pp. 

l71-0ffc1o de Vitor.de Cllivéira,EF~siden
te da 'Província de, Pernambuco, para José 
Antôhio de Oliveira e Silva, Presidente da 
Província de, Sergipe. Palácio do Gowerno 
de Pernambuco,. 09/02/1852. 

Esclarece que a vila de Mirandela não. per
tenee a Pemainbucoi razão pela qué!] devol
ve, a nota inG.lusa que acompanh0u ofíGio 
sobre o índi0 Romão, acusado cle crime 
cometido na cidade de Est<ãncia da Provín
cia de Sergipe. 

Gl-1422, ôlp. (Contém anexo). 

172 - Ofício de J osé-Antônio de Oli~eita e 
Silva, Pr@siden te da Província, pata o Con
'Sêlheiro Mírtíst~o.e·Secretário de Estado dos 
NegÇ)oios. do Impér:i(l. Palácio do Governo 
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de Sergipe, 03/07'118'52. 

Iriforma estar inteirado da quantia destina
da à catequese e civilização dos, ínâio~ na 
Ptovíncia.. 

G 1-102, "02pp. 

1853 

173 - Ofício de José AntôniQ de Oliyejra e 
Silva, Presidente cla Província, para 0 Con
selheiro Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios .do Império. Palacio do Governo 
de Sergipe., 1$fCTSI1853. 

Pede a supreS'sã0 do cargo de Diretor Geral 
dos Ínçliqst argumentàndo que na Província 
não h.á ínà1.os nas círcunstâncias de· lhe 
SêFetn aplicadas as providências J>revistas 
no Decreto.de 24/07/45. Afirma que o at0;al 
Direttjr, em lugar de promover o melhora .. 
niento dos que se intitulam índios .e. vivem 
sujeitos ··à.sua direç.ã'.p, tem contdbuído.:para 
as desordens promovidas por eles. Envia 
r~presentaçã.o d.os denominados índros ôó 
Espírito· Santo., acompanhada de ofício do 
Suõdelégado., ootrtentando q~1e ·c>s abusos 
eometid0s pelo cabecilha s:ão, e:m grande, 
parte, devido ae> apoio do Diretor Geral. 

Gl-102, Owpg. 

174 - Ofíc-io de.José Antônio. de Olivejra e 
~ilvà, Preside:nte·da Província, patáo·Con
selheiro Ministro e.Secretário dos N'egócios 
do Imp©tio. Palácíodo Governo de Sergipe, 
10/05/18.5$. 

1,)eclara-se ciente da ~upressão da Diretoria 
" Geral dos Indio.:s da Provín€ia (Decreto rrº 

1139 de 06/04/18§3) e da exoneração de 
Gonçalo Paes Barbo~sa Madureira do tef~~ 
riào cargo. 

Gl-102, Olp.. 

175 -Qfí;eio de Luiz ·Antânio Pettei{á Fr~-
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co, Presidente da Províneia; para o Deiega
âó do teimo de Pt;opriá,. Palácio do.Governo 
de Sergipe, 2.1/097L853. 

Informa que Frei Cândido de Tàggia tenci
onaabrirtnissãona povoaÇ:ão do Cemitério. 
M~nda também qué nãb se faça rtrer'Uta
mento: nesses .dias. 

Gi-56, Olp. 

1854 

176 - CirçWat assinada por Luiz Petlreita 
de C-0uto Ferraz, do Ministério dos Neg6ci
os do Impét1o, para o Pte'sidente da Provín
cia de Sergwe. Rio de Janeiro, 13/02/1854. 

Solici ta}nformações, coro brevidade~ sobre. 
os terrenos devolutos existentes na;J>rovín .. 
eia. 

Ól-1350'-·0Jp. 

177 - Sinops.e do requerimento de Frei 
Doroteu, na pessoa do procur;adot Antõnio 
cle Souza, ao Presidente da Pvovínt:.ia. Sem 
inâicªÇão ele procedêfleia, 03/0511854. 

Pé<;le que lhe passe certidão de· qu~ fóí 
nomeado Cura dos índios de São Pedro de 
Porto da Folha desta Província, no ano d~ 
1849. 

G 1-1626, 01p; 

178 - Ofício de Inácio J oaqui'm Barbosa, 
Presidente da P.Fovíncia, para o C,onse)heiro 
Ministr:o·e Secretário de Estado dos Negó
cios do Império. Palácio do Oovernp de 
SeFgipe, 17/.08/1854. 

Diz-se ciente da verba de.stinada â 
catequese e à ci v'iliza~ão dos índios e asse
gu_ra que fiscaUzátá, para que a despesa não 
exceda a cota estipulada.. 

G 1-102, 02pp. 

179. - Citcülar riº 11, assinada por Lu.iz 
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' 
Pedreira de Couto Ferraz, Ministério dos 
Negócios do Império, Repartição Geral das 
Terras Públicas, para o Presidente da Pro
víncja de Sergipe. Rio de Janeiro, 18/12/ 
1854. 

Solicita informações sobre o número de 
índios aldeados existentes na Província e 
sobre extensão e valor das propriedades 
pertencentes às aldeias habitadas ou despo
voadas. 

Gl-1350, 02pp. 

1855 

180 - Ofício de Inácio Joaquim Barbosa, 
Presidente da Província, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios. Palácio 
do Governo de Sergipe, 20/01/1855, 

Presta informações sobre terrenos 
devolutos nos municípios de Espírito Santo, 
Campos, Laranjeiras, Vila Nova e ltabaia
ninha, acrescentando que não recebeu res
posta da Câmara de Lagarto. Comunica a 
existência de intitulados índios ucup.ando 
terras em Pacatuba e no município de Espí
rito Santo sem títulos de posse. 

Gl-102, 02pp. 

181 - Ofício de Manoel Antônio de 
Almeida, Professor de Primeiras Letras. 
[Missão de Japaratuba], 13/04/1855. 

Pede licença por causa de uma hepatite 
crônica. 

Gl-1633, 02pp. 

182 - Circular nº 6, assinada por Luiz 
Pedreira de Couto Ferraz, do Ministério dos 
Negócios do Império, Repartição Geral das 
Terras Públicas, para o Presidente da Pro
víncia de Sergipe. Rio de Janeiro, 031091 
1855. 

Manda que remeta, com brevidade, infor-

mações a respeito das aldeias, terras e nú
mero de índios aldeados. 

Gl-1351, 02pp. 

1856 

183 - Cópia da Circular nº 6, do Ministério 
dos Negócios do Império, Repartição Geral 
das Terras Públicas, para o Presidente da 
Provínciade Sergipe. Rio de Janeiro, 26/08/ 
1856. 

Pede informações sobre vários assuntos 
referentes a terras, colonização, índios sel
vagens e aldeados. 

Gl-1351, Olp. 

1857 

184 - Circular nº 07, assinado pelo Mar
quês de Olinda, Ministério dos Negócios do 
Império, Repartição Geral das Terras Pú
blicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 19/09/1857. 

Pede rem.essa da relação de todas as aldeias 
existentes na Província com desígnação 
nominal das pessoas nelas empregadas, 
seus títulos de nomeação e vencimentos. 

Gl-1346, Olp. 

185 -Ofício do Marquês de Olinda, Minis
tério dos Negócios do Império, Repartição 
Geral das Terras Públicas, para~ Presiden
te da Província de Sergipe. Río de Janeiro, 
26/09/1&57. 

Solicita informações sobre a Missão de São 
Pedro do Porto da Folha, com a qual se 
fazem despesas pe1os cofres gerais na rubri
ca catequese. 

Gl-1346~ 02pp. 

1858 

186 - Circular nº 2, do Marquês de Olinda, 
do Ministério dos Negócios do Império, 
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Repartição Geral das Terras Públicas, para 
o Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janejro, 15/02/1858. · 

Declara que os possuidores de terras nas 
sesmarias dos índios por título de foro, as 
devem registrar através do Curador ou Di-, 
retor dos Indios. 

Gl-1345, 02pp. 

1859 

187 - Cópia do Parecer de Norberto José 
Dimas Vilas-boas, Procurador Fiscal, 
transcrita pelo amanuense Mariano Alves 
de Araújo. Aracaju, 19/02/1859. 

Considera crime o exercício militar sem 
decreto ou motivo legítimo, como se denun
cia que o exerce, naaldeiadoG·eru, Máximo 
Francisco da Rocha, pelo fato de terem 
cessado na Província as disposições do 
Decreto nº 426 de 24/07/45, sob argumento 
de que não, havia índios aldeados e sim 
descendentes deles confundidos com a mas
sa da população civilizada. Que os descen
dentes dos índios têm direito à posse das 
terras que cada um ocupa com culturas e 
habitação, posses que devem ser medidas à 
custa dos interessados. 

G 1-1889, 03pp. (Anexo ao 188). 

188 - Ofício de Antônio da Silva Daltro, 
Delegado da Repartição das Terras Públi
cas, para João Dabney d' Avelar Brotero, 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 21/02/1859. 

Envia requerimentos diversos, inclusive de 
índios de Geru, acompanhados de pareceres 
do Procurador Fiscal. 

Gl-1889, Olp. (Contém anexo). 

189-Ofício de Do.mingos Moreira Pestana, 
ao Manoel da Cunha Galvão, Presidente da 
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Província. Aracaju, 04/04/1859. 

Informa sobre um documento manuscrito 
que trata da concessão e medição das terras 
dos índios do Geru, encaminhando-o por 
cópia, por acreditar ser útil para dirimir 
dúvidas que têm gerado muitos problemas. 

Gl-1889, Olp. 

Obs. O manuscrito anexado é uma cópia da 
Ordem de Sua Majestade criando a Vila de 
Nova Távora, datada de 22/11/1758, a qual, 
de conformidade com o Alvará de 1755, dá 
liberdade aos índios, concede-lhes a admi
nistração dos seus bens e família, dá instru
ções para a criação da Vila e preenchimento 
de cargos com índios. Inclui o termo de 
medição de uma légua em quadra de terras 
da antiga missão do Geru. 

190 - Circular nº 5, assinada por Sérgio 
Teixeira de Machado, da Repartiçã0 Geral 
das Terras Públicas, Ministério dos Negó
cios da Agricultura Comércio e Obras Pú
blicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 03/06/1859. 

Comunica as quantias destinadas à coloni
zação e catequese na Província. 

Gl-1342, Olp. 

191-0fício de Manoel da Cunha Galvão, 
Presidente da Província, ao Inspetor da Fa
zenda. Palácio do Governo de Sergipe, 14/ 
06/1859. 

Manda pagar, pela Mesa de Rendas de 
Estância,_ os jornais dos trabalhadores em
pregados no serviço·da medição e demarca
ção das terras dos índios de Geru. 

Gl-99·, Olp. 

192 - Ofício de Inácio Antônio da Costa 
Filho, Vigário Geral, para Manoel da Cu
nha Galvãb, Presidente da Província. Cida-



238 DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE . 

de de São Cristóvão de Sergipe, 13/07 / 
1859. 

Envia mapa dos párocos conforme lhe fora 
ordenado. 

Gl-1342, Olp. (Contém anexo). 

193-Relação nominal dos párocos. Cidade 
de São Cristóvão de Sergipe, 13/07/1859. 

Contém nomes, freguesias, títulos., data de 
posse e côngrua, inclusive das freguesias 
onde se situavam antigas aldeias. 

Gl-1342, 02pp. (Anexo ao 192). 

194 - Ofício de Silvestre Moreira Guima
rães,. Juiz de Paz, a.o Vice-Presidente da 
Província. Tomar do Geru, 03/09/1859. 

Envia relação de índios que se encontram 
em condições de servir na Polícia. 

G2-60, Olp. (Contém anexo). 

195-Lista de índios do distrito da freguesia 
do Geru. Geru, 03/09/1859. 

Relaciona 214 índios que podem servir na 
Polícja. 

G2-60, 08pp. (Anexo ao 194). 

196 - Requerimento de Frei Doroteu, Mis
sionário e Pároco de índios, ao Presidente da 
Câmara e Vereadotes de Curral das Pedras. 
Sem indicação de procedência, 1859. 

1 

Pede atestado de conduta durante sua per
manência na ilha de São Pedro. 

Gl-1890, Olpp. (Conté.m anexo). 

197 -Atestado de conduta do FreiDoroteu 
de Loreto, concedido pela Câmara de Curral 
de Pedras. Curral das Pedras, 31/10/59. 

Atesta serem·falsas as acusações feitas pe
los indios ao missionário que é homem 
honrado e capaz. 

Gl-1890, Olp. (Anexo ao 196). 

198 - Ofício do Pároco Missionário Frei 
Doroteu de Loreto, ao Presidente da Provín
cia. (Porto da Folha], 19/11/1859. (Data de 
recebimento). 

Defende-se das acusações feitas pelos índi
os ao Imperador, quando da sua visita à 
aldeia [São Pedro]. Diz que as terras sempre 
foram arrendadas e ele reserva as mais 
férteis para as plantações dos índios, sendo 
que o dinheiro dos arrendamentos não dá 
para cobrir as despesas; que os índios que
rem viver despoticamente, recusando-se a 
reconhecê-lo como seu Diretor; que tem 
castigado no tronco os índios desordeiros, 
desobedientes e aqueles que o afrontam, 
como aconteceu ao fiagrá-los em assem
bléias noturnas com danças supersticiosas 
contrárias à rel~ião. Pede que examine os 
fatos e sua conduta pautada na missão de 
catequizar os índios de quem tem sido pro
tetor e pai, declarando, por fim, que exerce 
o cargo de administrador apenas por neces
sidade, preferindo que tal atribuição lhe 
seja retirada. 

Gl-1890, 04pp. 

1860 

199-Representação de Máximo Francisco 
da Rocha, administrador das terras dos índi
os do Geru dirigida ao Imperador. Itabai
aninha, 19/01/1860. (Data do despacho). 

Pede providências contra os proprietários 
das vizinhanças gue invadem as terras e 
praticam violência contra índios, forçando
os a largarem seus domicílios. Relata abu
sos das autoridades locais enV0lvendo os 
índios em processos crimes para tomar-lhes 
as terras, reportando-se às prisões feitas 
quando representantes do grupo se dirigiam 
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à Bahia para apresentarem pessoalmente 
suas queixas ao Imperador. 

Gl-1342, 02pp. (Anexo ao 201). 

200 - Representação de João Gonçalves 
Monteiro, proprietário, djrigida ao Impera
dor. Estância, 19/01/1860.(Data do despa
cho). 

Reclama dos ínàios que abandonaram suas 
terras no Geru, apossaram-se de outras na 
Chapada, provocando atentado aos direitos 
alheios. Que embora as terras estejam em 
litígio judicial eles as arrendam, pedindo 
que sejam medidas. Acrescenta que poucos 
são os índios aos quais se juntam muitos 
pardos que, assim, têm acesso a terrenos 
gratuitamente. 

Gl-1342, 03p.(Anexo ao 201). 

201 - Ofício de João de Almeida Pereira 
Filho, Ministério dos Negócios do Império, 
Repartição Geral das Terras Públicas, para 
o Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 03/04/1860. 

Remete requerimentos de João Gonçalves 
Monteiro e Máximo Francisco da Rocha. O 
primeiro, morador em Itabaianinha, quei
xando-se que os índios invadem suas terras; 
o segundo, administrador dos índios alegan
do perseguições. Para pôr fim às queixas 
recíprocas, determina que mande medir as 
terras dos índios, tendo já solicitado ao 
Ministério da Fazenda os recursos necessá
nos. 

Gl-1342, Olp. (Contém anexos). 

202 - Ofício de João de Almeida Pereira 
Filho, da Repartição Geral das Terras Pú
blicas do Ministério dos Negócios da Agri
cultura ComérciQ e Obras Públicas, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 21/04/1860. 
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Comunica o indeferimento do pedido do 
índio Lourenço Francisco de Souzaao título 
de Capitão da Missão de São Pedro e a 
garantia de posse das suas terras. 

Gl-1342, Olp. 

203 - Ofício de Francisco Sabrino Coelho 
de Sampaio, Delegado interino da Reparti
ção de Terras Públicas em Sergipe., para 
Manoel da Cunha Gal vão, Presidente da 
Província de Sergipe. [Palácio do Governo 
de Sergipe], 16/05/1860. 

Declara nada pod~r informar sobre as re- · 
presentações dirigidas ao Imperador, por 
João Gonçalves Monteiro e Máximo Fran
cisco da Rocha por falta de documentos que 
justifiquem suas alegações. Considerando 
que foi autorizada a medição e demarcação 
das terras dos índios, remete cópia de ma
nuscrito sobre medições anteriormente fei
tas nas terras dos índios do Geru, para que 
sirva de orientação aos novos trabalhos. 

Gl-1342, 02pp. 

204 - Ofício de Manoe1 da Cunha Galvão, 
Presidente d& Província, para o Inspetor da 
Fazenda. [Palácio do Governo de Sergipe], 
21/05/1860. 

Comunica que determinou aos Juízes Muni
cipais de Itabaianinha e Santa Luzia proce
derem a aviven~ação e a demarcação das 
terras dos índios do Geru. 

Gl-99, Olp. 

205 - Ofício de Manoel da Cunha Galvão, 
Presidente da Província, para o Inspetor da 
Fazenda. [Palácio do Governo de Sergipe], 
23/06/1860. 

Manda transmitir à Mesa de Rendas de 
Estância, ordens para que se pague aos 
trabalhadores que, sob o comando do Juiz 
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Municipal e Órfãos de ltabaianifiha,, irão 
medir e de.marcar as terras dos índios do 
Geru. 

Gl-99, 02pp. 

206 - Aviso nº 12, assinado por João de 
Almeida Pereira Filho, Ministériõ dos Ne
gócios do Império, Repartição Geral das 
Terras Piíblicãs, para o Presidente da Pro
víncia de Sergipe. Rio de Janeiro, 07/08/ 
1860. 

Aprova medidas contra as violências prati
cadas pelos índios do Geru na propriedade 
do Capitão João Gonçalves Monteiro, orde
nando que se punam os cúmplices pelos 
distúrbios. Manda proceder à medição das 
terras e nomear um Curador ou Diretor para 
aqueles índios. 

Gl-1345, Olp. 

207 - Ofício do Presidente da Província, 
para o Ministro do Império. [Palácio do 
Governo de Sergipe], 03/09/1860. 

Comunica nada poder informar sobre a 
medição de terras dos índios do Geru, medi
da aprovada pelo Império e ordenada pelo 
seu antecessor, mas ainda não executada 
pelos Juízes Municipais de ltabaianinha e 
Santa Luzia. Informa ter expedido ordens 
para as demarcações e declara-se em dúvi
da quanto à nomeação de um Diretor ou 
Curador para aqueles índios por ter sido ,, 
extinta na Província a Diretoria de Indios. 

G 1-235, 02pp. 

208 - Circular nº 15, assinado por João de 
Almeida Pereira Filho, do Ministério dos 
Negócios do Império, Repartição Geral das 
Terras Póblicas,, para o Presidente da Pro
víncia de Sergipe. Rio de Janeiro, 03/10/ 
1860. 

Manda comunicar aos vigários das Pregue-

si as que ern missa conventual advirtam seus 
fregueses sobre as punições a que fjcam 
sujeitos os que invadirem terras devolutas e 
devastarem matas. 

G 1-134 5, O 1 p. 

209 - Ofício assinado por João de Almeida 
Pereira Filho, Ministério dos Negócios do 
Império Repartição Geral das Terras Públi
cas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 18/10/1860. 

Acusa ofí~io sobre a expedição de ordens 
para a demarcação das terras dos índios do 
Geru. Declara-se favorável à nomeação de 
um Diretor especial para aqueles índios, 
apesar de tet sido extinta na Província a 
Diretoria Geral. Recomenda também a no
meação de um Curador para tratar dos plei
tos judiciais dos índios. 

Gl-1345, 02pp. 

210- Ofício de Fernando Lázaro de Lima, 
Coronel Comandante, para ~oaqµim José 
Inácio.,, Conselheiro Chefe de Esquadra, 
encarregado do Quartel General da Mari
nha. Quartel do Batalhão Naval, Rio de 
Janeiro, 05/11/1860. 

Encaminha requerimento de um soldado 
índio que solicita dispensa do s,erviço da 
Marinha. 

Gl-1388, Qlp. (Anexo a0 213). 

211 - Ofício de Fausto Joaquim Velho 
Bezerra, Secretário do Quartel General da 
Marinha. Villegaignon, 05/11/1860. 

Certifica que ManueJ Pacífico de Barros, 
natural de Sergipe, de idade de 24 anos, 
solteiro, lavrador, cor acaboclada consta no 
livro de registro geral do Batalhão Naval 
como soldado. 

Gl-1388, Olp. (Anexo ao 213). 
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212 - Cópia do Ofício oriundo do Quartel 
General da Marinha para Francisco Xavier 
Paes Barreto, Ministro e Secretário de Es
tado deNegócios da Marinha,.Rio de Janei
ro, 07/1 l/i860. 

Encaminharequerimento de Manuel Pacífi
co, soldado do Batalhão Naval, soHcitando 
isenção legal por pertencer ao aldeamento 
de índios de São Pedro. 

Gl -1388, Olp. (Anexo ao 213). 

213-0fício do Ministério dos Negócios da 
Marinha para o Presidente da Província de 
Sergipe·. Rio de Janeiro, 09111/1860. 

Envia requerimento do soldado do Batalhão 
Naval Manuel Pacífico, pedindo baixa do 
serviço, alegando ser membro de aldeamen
to indígena. Por falta de ·documentos pede 
para informar. 

Gl-1388, Olp. (Contém anexos). 

214-0fício de Tomaz Alves Júnior, Presi
dente da Província, para o Inspetor da Fa
zenda. [Palácio do Governo de Sergipe], 1 O/ 
11/1860. 

Manda que se pague ao Juiz Municipal de 
ltabaianinha o que se deve pelos serviços~de 

medição e demarcação de terras dos índios 
do Geru. 

G 1-:99, Olp. 

1862 

215 - Oficio do Presidente da Pro\'.íncia 
para o Delegado de São Cristovão. [Palácio 
do Governo de Sergipe], 14/01/1862. 

Remete, para ser informada, a representa
ção de João Evangelista dos Santos, índio 
residente na Missão de Água Azeda e ou
tros, queixando-se de violência praticada 
pelo proprietário do engenho Escurial, con
tra o direito individual e de propriedade dos 

representantes. 

Gl -202, Olp. 
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216 - Ofício de João Luiz Vieira, da Dire
toria das Terras Públicas e Colonização 
para o Presidente da Província. 

Rio de Janeiro, 23/06/1862. 

Solicita informações sobre usurpação das 
terras dos aldeamentos indígenas, bem 
como sobre aldeias que devem ser extintas 
por serem seus habitantes civilizados. Nes
te caso, o patrimônio deve ser incorporado 
ao domJnio público, após serem destinados 
lotes de terra aos que nela residem. 

G 1-1305, 02pp. 

217 - Circular assinada por João Luiz 
Vieira da Diretoria das Terras Públicas e 
Colonização, Ministério dos Negócios da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas. 

Rio de Janeiro, 30/09/1862. 

Solicita informações sobre catequese e ci
vilização dos índios, bem como sobreregis.
tro de terras. 

Gl-1305, Olp. 

1863 

218 - Ofício do Marquês de Olinda, do 
Ministério dos Negócios da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, ao Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 29/ 
04/1863. 

Põe à disposição do Presidente o produto 
líquido da 1 a loteria, a fim de ser distribuído 
em favor das matrizes da Vila Nova, 
Pacatuba e Porto da Folha. 

Gl-1340, Olp. 

1864 

219 - Circular nº 3, assinada por José 
Marcondes de Sá, da Diretoria das Terras 
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Públicas e Colonização, Ministério dos 
Negócios da Agricultura Comércio e Obras 
Públicas, ao Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de J~neiro, 19/09/1-864. 

Remete requerimento de João Marques dos 
Santos, que se diz capitão dos índios do 
Geru, queixando-se de violências sofridas 
junto com seus subordinados. 

Gl-1306, 02pp. 

220 - Ofício de José Liberato Bonfim, do 
Ministério dos Negócios do Império, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 21/11/1864. 

Remete, inclusa, cópia do aviso dirigido ao 
Provincial da Ordem Carmelita na Corte, 
. sobte contratos de arrendamentos. 

GJ-1341, 02pp. 

1865 

221 - Ofício assinado por José Marcondes 
de Sá, da Diretoria das Terras Públicas, 
Ministério dos Negócios da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, ao Presidente 
daProvínciadeSergipe. RiodeJaneiro, 13/ 
01/ 1865. 

Solicita o envio, com brevidade, das infor
mações acerca do requerimento de João 
Marques dos Santos [índio do Geru]. 

G 1-1306, 02pp. 

222 - Circular nº 2, assinada por José 
Marcondes de Sá, da Diretoria das Terras 
Públicas e Colonização, para o Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 21/ 
02/1865. 

De posse das informações prestadas na pe
tição de João Marques dos Santos, 
intitulado Capitão-Mor dos índios do Geru, 
declara que expedirá ordens para serem 

medidos e demarcados os terrenos dos ex
tintos aldeamentos da Província. 

G 1-1306, 02pp. 

223 - Ofício assinado por Antônio Francis
co de Paula, da Diretoria das Terras Públi
cas e Colonização, do Ministério dos Negó
cios da Agricultura Comércio e Obras Pú
blicas para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 21/06/1865. 

Ordena que execute a medição e demarca
ção das terras dos extintos aldeamentos da 
PrQvíncia para que se discriminem terras 
particulares e públicas e, por essa forma, se 
possa levar em conta a pretensão de Miguel 
Pereira de Oliveira em relação às terras de 
Geru . 

Gl-1306, 02pp. 

224 - Ofício assinado por Antônio Francis
co de Paula, da Diretoria das Terras Públi
cas e Colonização, para o Presidente da 
Província de Serg1pe. Rio de Janeiro, 16/08/ 
1865. 

Recomenda que-informe a capacidade mo
ral, intelectual e técnica do engenheiro que 
se encontra na Província para efetuar a 
medição do pattimônio dos ex~intos aldea
mentos. 

G 1-1306, 02pp. 

225 - Ofício da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Império, ao Presidente da Pro
víncia de Sergipe. Rio de Janeiro, 01/12/ 
1865. 

Comunica a apresentação do PadreLucindo 
Aprígio de Santana à igreja paroquial de 
S~o Féli~ da Pacatuba, conforme Decreto 
de 29 do mês findo. 

G 1-1341, 01 p. 
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1866 

226 - O_fício d.e José Pereira da Silva Mo
rais,, Presidente cla Província, para o delega
do do Espírito Santo. [Pal~cio do Governo 
de Ser;gip.el 05103/1'866. 

Transmitep~tição do índiôPaúlo Frané·isco 
dos Santos, contra proprietárias. que têm. 
invadido $.eus terreJ'los no lugar denominado 
B'oa-Vista. Pede provJdênc.ias para set o 
suplicante respeitado em.seus direitos. 

Gl-98, Olp~ 

227 -()ffc;io de Ant&nio Francisco de Paula, 
de Ministério d0s Neg_ó.ciQs da Agti~µltura 
Comércio e Obras Púl5lica.s, ao Presidente 
da ProvJneia. Rio ·de Janeiro, 20/03/1866. 

TraHsmite ofíc.i0 em que ·0 índio José 
_Nicácip de Santana queixa-s:~ da,s viqlêne·i
as sofridas no âlâeãmento do Geru e~sólieita 

informações so.bre':o citado aldeamento. 

01- 1'3Q2, 02:pp. 

228 - Ofício de AntônioFranciscode.Paula 
do Ministério (los Negóciús da Agrie.u1rara 
Comércio e Obras Públicas, ap :P.te~idente 
da Província. Rio de Janeiro, 04/06/1866. 

Re,c0menda executar o A\dso de. 21/06/ 
1865 ~obre. a extinç~Q., medição e demãrca
ção dos terrenos dos aldeamentos da Pro
vínGia, em face do que-informa sobre o 
a1aear.neJtto de Geiú. 

Gl-1302, Ol_p. 

229-0fíCiQdeAnté)nioFranci~cu-dePaula, 

da Diretoria· de Terras Públicas e,Coloniza
ção, Ministério dos Negócios da.Agricultu
ra Comércio e Obras Públicas, ao.Presiden
te. da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 
20/06/ 18'66. 

EscJareeeque e dinheiro pago pelos. inàiv:í-
.. 

duos que .ocupam e cultivam terrerros do 
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extinto aldeamento de Bacatuba, irá para a 
Tes,ouraria cla Fazenda; confe:rme disposi
ções cofitidas na legislação, acerca d0 patri
m~nio dos extintos aldeamentos. 

G 1-13:02, O 1 p. 

1867 

230 - Cír-cl)lar nº 6, assinada por Man0el 
Pirito de Souza Dantas, do Minis.tério da 
Agricultura, para o Presidente da Província 
de Sergipe. Rio deJaneifo, 30/04/1867. 

Solicita o envi.o de Gaitas lig~iras' e esboços 
da população livre,e escrava da Província~ 
eomo também pede informa~ões·sobreindí
genas. 

Gl-28J, Olp. 

2~1 - Ofício de José Pereir'l da Si1va Mo
rais,, FTês.idente da ProYínsia de s·ergipe,, 
paEa o Ministério da ·Agricultura Co.tnérêio 
e Obras Públicas. [J>:âfácio do Governo de 
Sergip.e], 14/061181'57. 

Declara-se eiente da pretensão dn Gov.emo 
ltnperial de disttí_buir os imigrantes por dj
Jer&n.tes provínci'~s e eomunica que, devido 
à extinqão da Repartíçãó Especial das Ter.
rasJ>ú~bJicás, não fqram conclqídos os regis.
tros dos teNenos, sendo consideradas 
. \ 

devoluta's ·somente as terras das arttigas 
aloeJas. Agre_ga informações sobre exten
são, localização e uso desses terrenos,,,s:uge
rindo que neles se pÇtd~m fundar nú0Jéos 
colon'iais,poisa&pessoasquenelashabitam 
não têm títulos. 

Gl-01, 10pp. 

232 - Ofício de José Perejra da Silv.a Mo
rais., Pre_sidente da Províficía de Sergipe, 
para ~uintino ·çle Souza B.oeaiuva, Agente 
da Emigração Norte-Ameri<rana. [Paláei0 
do Go:verpo de S~rgipe], 1·8/06/18:67 . 
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Faz um relato das condições físicas e loca
lização das terras devolutas de Água Aze
da, Geru, Porto da Folha, Pacatuba e Espí
rito Santo [antigos aldeamentos], onde po
derão alojar-se imigrantes. Informa que es
sas terras ainda não foram demarcadas e 
divididas. 

Gl-07, 03pp. 

233 - Circular nQ 1 O assinada por Antônio 
Francisco de Paula, do Ministério dos Ne
gócios da Agricultura Comércio e Obras 
Públicas, ao Presidente da Província. Rio de 
Janeiro, 19/06/1867. 

Manda que, por interméôio dos engenhei
ros, trate de obter e enviar ao Ministério 
objetos indígenas cujas formas e natureza 
não indiquem contato Goro a civilização, 
argumentando sobre o valor desses objetos 
de estudos para o conhecimento das raças 
humanas e especialmente dos indígenas 
brasileiros. 

G 1-1302, 02pp. 

234 - Ofício de José Pereira da Silva Mo
rais, Presidente da Província ao Ministro da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 
[Palácio do Governo de Sergipe], 09/07 / 
1867. 

Assegura que tomou providências necessá
rias para atender à solicitação de remessa de 
vasos indígenas que serão enviados à medi
da que municípios satisfaçam os pedidos. 

Gl-07, Olp. 

235 - Ofício de Manoel Pinto de Souza 
Dantas, do Ministério da Agricultura Co
mércio e Obras Públicas, para o Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 17/ 
08/1867. 

Nomeia o engenheiro Bernardino Marql.les 

da Cunha Bastos, para discrimínar e medir 
terras devolutas em Porto da Folha, 

; 

Pacatuba, Agua Azeda e outras, conforme 
Decreto nº 2.922 de 10/05/62. 

Gl-283, 02pp. 

236 - A viso assinado por Manoel Pinto de 
Souza Dantas, da Diretoria das Terras Pú
blicas e Colonização do Ministério dos 
Negócios da Agricultura Cométcio e Obras 
Públicas, ao Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 19/08/1867. 

Comunica nomeação do engenheiro 
Bernardino Marques da Cunha Bastos, para 
medição e disGriminação das terras devolu
tas nos lugares de Porto da Folha, Pacatuba, ,, 
Agua Azeda e outros, com declaração de 
seus vencimentos, conforme D.ecreto nº 
2. 922 de 10/05/1862. 

Gl-1302, Olp. 

237 - Ofício assinado por Manoel Pinto de 
SouzaDantas, do Ministério da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, para o Presi
dente da Província de Sergipe. R.io de J anei
ro, 19/08/1867. 

Transmite, por cópia, instruções ao enge
nheiro Bernardino Marques da Cunha Bas
tos, para meçiir e discriminar as terras 
devolutas em Porto da Folha, Pacataba, ,, 
Agua Azeda e outras. 

G 1-283, 02pp. 

238 - Ofício de Manoel Pinto de Souza 
Dantas, da Diretoria de Terras Públicas do 
Ministério da Agricultura Comércio e 
Obras Públicas, para o Presidente da Pro
víncia de Sergipe. Rio de Janeiro, 28/09/ 
1867. 

Esclarece determinação acerca da gratifi
cação de Bernardino Marques da Cunha 
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Bastos~ encarregado da medição das terras 
devolutas. 

Gl-283, 02pp. 

239 - Ofício de José Pereira da Silva Mo
rais, Presidente da Província, para o Minis
tério da Agricultura Comércio e Obras Pú
blicas. [Palácio do Governo de Sergipe], 
02/10/1867. 

Informa sobre providências relatjvas ao 
pedido de remessa de vasos indígenas e a 
resposta negativa de diversas Câmaras. 

Gl-07, Olp. 

240 - Ofício de José Pereira da Silva Mo
rais, Presidente da Província, para o Antô
nio de Araújo Aragão Bulcão. [Paláci0 do 
Governo de Sergipe], 28/10/1867. 

Encaminha cópia do ofício da Câmara de 
Porto da Folha sobre a existência de terre
nos devolutos no referido município. 

Gl-171,0lp. 

1868 

241 - Ofício de Antônio de Araújo de 
Aragão Bulcão, Presidente da Província, 
para o Ministério da Agricultura Comércio 
e Obras Públicas. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 08/01/.1868. 

Informa estar ciente dos recursos destina
dos à Provínéia para os serviços de terras 
públicas, colonização, catequese e civiliza
ção dos índios. 

G 1-07, Olp. 

242 - Ofício da 3ª Diretoria de Terras 
Públicas e Colonização do Ministério dos 
Negócios da Agricultura Comércio e Obras 
Públicas, ao Présidente da Província. Rio de 
Janeiro, 12/02/1868. 

Em face do desejo dos arrendatários dos 
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terrenos dos índios do Geru ou Chapa.da de 
lhe serem vendidas as terras que cultivam, 
transmite instruções sobre os terrenos que 
devem ser destinados aos índios e procedi
mentos relativos aos terrenos arrendados. 

Gl-1303, Olp. 

243-0fício da 3ª Diretoria da Secretaria de 
Terras Públicas e Colonização do Ministé
rio dos Negócios da Agricultura Comércio 
e Obras Públicas. Rio de Janeiro, 13/02/ 
1868. 

Remete, para conhecimento, cópia do A viso 
que contém instruções ao engenheiro 
Bernardino da Cunha Bastos, a fim de que 
proceda à legitimação dos terrenos dos índi
os do Geru ou Chapada. 

Gl-1303, Olp. 

Obs.Cópia deste documento é encontrada 
no Gl-283. 

244 - Ofício de Antônio de Araújo de 
Aragão Bulcão Presidente da Província, 
para o Ministério da Agricultura Comércio 
e Obras Públicas. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 25/02/1868. 

Informa que recebeu cópia das instruções 
dirigidas ao engenheiro Bernardino Mar
ques da Cunha Bastos, de como proceder na 
legitimação dos terrenos dos índios do Gero 
ou Chapada. 

Gl-07, Olp. 

245 - Ofício de Antônio de Araújo Aragão 
Bulcão, Presidente da Província, para 
Bernardino Marques Cunha Bastos, enge
nheiro encarregado da medição das. terras 
devolutas na Província [Palácio do Governo 
de Sergipe], 02/04/1868. 

Remete cópia. do ofício da Câmara Munici
pal do Espírito Santo, comunicando haver 
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no município mais uma légua de terras 
devolutas denominadá:s· Hospício, apossa
das no passado pelos Carmelitas da Bahia. 

Gl-171 , Olp. 

246 - Circular assinada por Manoel Pinto 
de Souza Dan tas, do Ministério da Agricul
tura Comércio e Obras Públicas, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, . ./05/1868. 

Comunica a distribuição de crédito para as 
despesas de catequese, destinado à Provín
cia de Sergipe. 

Gl-283, 02pp. 

247 - Ofício da Câmara da Vila de ltabai
aninha, assinado por Jõsé Ezequiel de Sou
za Cunha e outros, ao Presidente da Provín
cia de Sergipe. Itabaianinha, 17 /08/1868. 

Informa não existirem terras devolutas no 
município. 

Gl-1303, ôlp. 

248 - Cópia do ofício de Bernardino Mar
ques da Cunha Bastos, Engenheiro, para 
Joaquim Antão Fernandes Leão, Conse
lheiro Ministro e Secretário de Estado da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas. 
Chapada, 26/09/1868. 

Informa sobre os trabalhos de discrimina
ção nas terras da Chapada, justificando ter 
reservado uma quadra de 500 braças no 
povoado, por não ter o Presidente de Provín
cia lhe dado informações sobre os limites do 
mesmo. 

Gl-1303, Olp. (Anexo ao 250). 

249-0fício de Joaquim Antão Fernandes 
Leão do Ministério da Agricultura Comér
cio e Obras Públicas, ao Presidente da Pro
víncia de Sergipe. Rio de Janeiro, 20/11/ 
1868. 

Transmite ofício do engenheiro Bernardino 
Marques da Cunha s.olicitando informações 
sobre procedência dos motivos da reserva 
de um quadro de 500 braças dos terrenos 
próximos ao Povoado da Chapada. 

Gl-1303, Olp. (Contém anexo). 

1869 

250 - Circular nº 4, assinada por Joaquim 
Antão Fernandes Leão, do Ministério da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da Província de Sergipe. 
Rio de Janeiro, 28/05/1869. 

Comunica a distribuição de crédito à Pro
víncia de Sergipe, sendo uma parte destina
da à catequese e civilização dos índios. 

Gl-283, 02pp. 

251 - Ofício do Barão de Propriá, Vice
Presidente da Província, para o Ministério 
da Agricultura Comércio e Obras Públicas. 
[Palácio do Governo de Sergipe], 21/06/ 
1869. 

Declara:.se ciente da destinação de recursos 
para a Província, inclusive para catequese e 
civilização dos índios. 

Gl -07, Olp. 

252-0fício do Barão de Propriá, Presiden
te da Província, para o Ministédo da Agri
cultura Comércio e Obras Públicas. [Palá
cio do Governo de Sergipe], 21/08/1869. 

Envia requerimento do Barão de Estância, 
pleiteando a aquisição das terras devolutas 

~ e 

da extinta aldeia de Agua Azeda. Informa 
que nessas terras refugiam-se criminosos e 
que os fazendeiros fazem reclamações. 
Opina favoravelmente à pretensão do supli
cante. 

Gl-07, Olp. 

253 -Circular de Joaquim Ant~o Fernandes 
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Leão do Ministério da Agricultura Comér
cio e Obras Públicas, para o Presidente da 
Província. Rio de Janeiro,24/08/1869. 

Pede informações sobre o número de alde
amentos existentes,. número de missionários 
e sobre vários outros itens, informações que 
visam a metodizar o serviço da catequese. 

G 1-1303, 02pp. 

Obs. Cópia deste documento encontra-se no 
GI-283. 

254 - Ofício de Joaquim Antão Fernandes 
Leão do Ministério da Agricultura Comér
cio e Obras Públicas, para o Presidente da 
Província. Rio de Janeiro, 25/09/ 1869. 

Em resposta ao requerimento do Barão de 
Estância, pedindo para ser medido o territó-

" rio de Agua Azeda, informa que compete ao 
Presidente nomear Juiz Comissário para 
efetuar a medição, legitimação e discrimi
nação dos terrenos e instruir as autoridades 
locais para evitar invasões de ter:ras e espe
culações com corte ilegal de madeira. 

Gl-1303, Olp. 

Obs. Cópia deste documento encontra-se no 
Gl-283. 

255- Ofício do Barão de Propriá, Presiden
te da Província, para o Ministério da Agri
cultura Comércio e Obras Públicas. [Palá
cio do Governo de Sergipe], 02/ 11/1869. 

Remete e endossa o requerimento do Barão 
de Estância para que a Presidência da Pro
víncia seja autorizada a medir, demarcar e 
discriminar as terras da extinta aldeia de 
" Agua Azeda, como também vendê-las .. As-

sim evitará que pessoas que se dizem des
cendentes de índios vivam às custas de 
gados e plantações alheias. 

Gl-07, 01 p. 
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256 - Ofício de Paulino José Soares de 
Souza, do Ministério da Agricultura Co
mércio e Obras Públicas, para o Pres_idente 
da Província. Rio de Janeiro, 30/12/1869. 

Declara que só após concluída a medição 
" dos terrenos do extinto aldeamento de Agua 

Azeda é que se procederá à venda destes, em 
hasta pública. 

GI-1303, Olp. 

Obs. Cópia deste documento encontra-se no 
Gl-283. 

1870 

257 -Ofício de Diogo Velho Cavalcante de 
Albuquerque, do Ministério da Agricultura 
ao Presidente da Província. Rio de Janeiro, 
21/05/ 1870. 

A visa nada poder deliberar a respeito do 
pedido de Anacleto de Souza Bastos e ou
tros, sobre a venda em hasta pública das 

" . 
terras devolutas localizadas em Agµa Aze-
da, enquanto não se proceder à suarnediç.ão. 

Gl-1303, Olp. 

258 - Circular nº 5, de Jerônimo José 
Teixeira Júnior, do Ministério da Agricul
tura Comércio e Obras Públicas, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 14/10/1870. 

Pondera sobre a inconveniência dos-índios 
irem pessoalmente reivindicar ao Impera
dor seus direitos, recomendando que ordene 
às autoridades locais não permitirem que 
habitantes das aldeias empreendam t~s vi
agens desnecessárias e onerosas à Fazenda 
Pública. Lembra que cabe ao Presidente 
ministrar o auxílio que estiver ao seu (\lcan
ce, ou participar ao Ministério o que não for 
de sua competência. 

G 1-1303, 02pp. 
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259 - Ofício de Francisco José Cardoso 
Júnior, Presidente da Província, ao&Enge
nheiros. [Palácio do Governo de Sergipe], 
1870. 

Nomeia Juiz Comissário para proceder a 
medição, legitimação e discriminação de ,, 
terras em Agua Azeda. 

Gl-171, Olp. 

1871 

260- Circular nº 4, assinada por Teodoro 
M.F. Pereira, do Ministério da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, para o Presi
dente da Província de Sergipe. Rio de Janei
ro, 30/06/1871. 

Comunica a soma total de créditos distribu
ída para a Província, inclusive com 
cateqúese. 

Gl-1~04, Olp. 

261-0fício de Antônio Candido da Cunha 
Leitão, Presidente da Província, ao Juiz de 
Direito de Lagarto. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 20/07/1871. 

Pede para informar sobre a queixa apresen
tada por índios do aldeamento do Geru ao 
Ministério da Agricultura, referente a 
esbulho de suas terras; e providências para 
que os usurpadores sejam punidos e os direi
tos dos índios assegurados. 

Gl-32, 02pp. 

262 - Circular nº 1 O, assinada por Teodoro 
M.F. Pereira, da Secretaria de Estado dos 
Negócios de Agricultura Comércio e Obras 
Públicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 16/12/1871. 

Pede informações sobre as tribos que se 
encontram em estado selvagem, emface da 
pretensão de aumentar a consignação desti-

nada à catequese para educar os filhos de 
índios. 

Gl-1304, 02pp. 

1872 

263 - Ofício de Inácio José de Mendonça 
Uchôa, Juiz de Direito, para o Barão de 
Propriá, Presidente da Província de 
Sergipe. Estância, '17/01/1872. 

Informa que não há aldeamentos na 
Comarca, encontrando-se os poucos índios 
confundidos na massa geral da população. 

. 
Gl-1304, Olp. 

264 - Cópia do Ofício do Missionário Ca
puchinho Frei Doroteu de Loreto, à Câmara 
Municipal. São Pedro, 24/02/1872. 

Informa que não existem propriamente índi
os selvagens, mas sim uma aldeia fundada 
em tempos remotos, ocupada por índios 
domesticados que vivem de lavoura e fabri
co de potes e panelas, cujo número reduziu
se com o cólera. 

Gl-1304, 03pp. (Anexo ao 267). 

265 - Ofício de Geminiano Brasil de Oli
veira Góes, Juiz de Direito da Comarca de 
Lagarto, pata Luiz Alvares de Azevedo 
Macêdo, Presidente da Província. Lagarto, 
04/03/ 1872. 

Informa que na Comarca não há índios em 
tribos ou desagregados, mas sim popula
ções míscigenadas com os antigos indíge .. 
nas, sem que tenham conservado as leis, os 
costumes ou os hábitos destes. 

Gl-1304, Olp. 

266 - Ofício de €asemiro áe Sena Madu
reira, Juiz de Direitó de Vila Nova, para o 
Presidente da Província. Vila Nova, 04/03/ 
1872. 
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Informa que existe, nos aldeamentos de 
Pacatuba e São Pedro, um pequeno número 
de índios completamente civilizados e mis
turados com a populaçao local. 

Gl-1304, Olp. 

267 - Ofício da Câmara Municipal da Ilha 
do Ouro, para Luiz AI vares de Azevedo 
Macêdo, Presidente da Província. Ilha do 
Ouro, 21/03/1872. 

Remete por cópia inclusa inf armações so
bre os índios [de SãoJ>edro] prestadas pelo 
Frei Doroteu, seu capelão. 

G l-13Q4, O 1 p. (Contém anexo). 

268 - Ofício da Câmara Municipal de 
Itaporanga, para Luiz Alvares de Azevedo 
Macêdo, Presidente da Província. Itapo
ranga, 22/03/1872. 

. , 
Informa sobre o aldeamento de Agua Azeda 
constituído de aproximadamente trezentos 
habitantes, mestiços em sua maior parte, 
aptos para a lavoura, porém, habituados a 
maus costumes, vivem causando prejuízos 
aos vizinhos. 

Gl-1304, 02pp. 

269 - A viso do Visconde de Itaúna, do 
Ministério dos Negócios da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, para o Presi
dente da Província. Rio de Janeiro, 12/07/ 
1872. 

Encarrega o engenheiro João Cassiano de 
Castro Menezes da.medição e demarcação 
das terras dos aldeamentos da Província, 
tendo em vista requerimento dos índios da 
Chapada, dirigido ao Imperador, pedindo 
fim das violências de que são vítimas. 

G 1-1304, 02pp. 

270- Circular nº 12, do Barão de Itaúna do 
Gabinete do Ministério da Agricultura Co-
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mércio e Obras Públic~s, para o Presidente 
da Província. Rio de Janeiro, 12/07/1872. 

Recomenda auxiliar os missionários das 
aldeias, para que tenha prossegutmento o 
plano de catequese e civilização dos indíge
nas, ameaçado pelas constantes vioJências. 

Gl-1304, Olp. 

271- Ofício de Joaquim Bento de Oliveira 
Júnior, Presidente da Província, para o 
Subdelegado de Polícia de Santa Luzia. 
Santa Luzia, 02/09/1872. 

Reportando-se à representação dos índios 
da ehapada queixando-se de violências, 
recomenda atenção para o assunto e comu
nica que o engenheiro João Càssiano de 
Castro Menezes foi encarregado de medir e 
demarcar as terras dos aldeamentos, para 
evitar novas extorsões. 

Gl-98, 02pp. 

272-0fício de Joaquim Bento de Oliveira 
Júnior~ Presidente da Província, para o Mi
nistro da Agricultura. [Palácio do Governo 
de Sergipe], 04/09/ l 872. 

Informa sobre providências para demarcar 
terras do aldeamento da Chapada e coibir 
agressões contra os índios. Declara-se em
pennado em acabat com as violências de
nuncjadas. Comunica também que os rece
beu em Palácio e providenciou alimentos 
até o regresso para a aldeia. 

G 1-07, 02pp. 

273 - Instruções para o Engenheiro João 
Cassiano de Castro Menezes. Secretaria 
dos Negócios da Agricultura Comércio e 
Obras Públicas. Rio de Janeiro, 05/09/ 
1872. 

Contém instruções para o engenheiro me
dir, demarcar e discriminar terras devolutas 
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e os aldeamentos da Chapada e Geru, veri
ficando as ocupações dos índios e sucesso
res, revalidando e Jegitimando as posses 
dentro das antigas sesmarias de índios. 

G 1-1304, 07pp. 

274 - Ofício assinado por Francisco do 
Rego Barros Barreto, do Ministério da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da Província. Rio de Ja
neiro, 27/09/1872. 

Acusa recepção de ofício informando ter 
dado providências no intuito de acauteJar os 
aldeamentos de índios contra novas extor
sões. 

Gl-1304, Olp. 

275 - Ofício assinado por Francisco do 
Rego Barros Barreto, do Ministério da 
Agrlcultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da Província. Rio de Ja
neiro, 10/10/1-872. 

Comunica a viagem do engenheiro João 
Cassiano de Castro Menezes, a fim de pro
ceder à verificação de terras devolutas, de
marcar terras para o patrimôniodaPrincesa 
Isabel e das antigas sesmarias dos índios. 
Remete instruções mandando nomear Juiz 
Comissário nos termos do Regulamento de 
30/01/54, e comunica que autorizou José 
Guilherme da Silva Martins, como seu pro
curador, para acompanhar os trabalhos de 
demarcação das terras destinadas ao patri
mônio da Princesa. 

G 1-I 304, 03pp. 

276 - Ofício assinado por João Alfredo 
Correa de Oliveira, do Ministério dos Ne
gócios do Império, para o Presidente da 
Província. Rio de Janeiro, 14/10/1872. 

Em resposta ao A viso do Presidente sobre a 
medição e demarcação das terras que irão 

constituir patrimônio de S~a Alteza Real, 
declara preferência pelos terrenos das _,. 
Comarcas de ltabaiana e· Vila Nova, livres 
de qualquer contestação e litígio. 

61-1304, 02Qp. 

277 - Ofício assinado por Francisco do 
Rego Barros Barreto, do Ministéri<;> da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da: Província. Rio de Ja
neiro, 29/10/1872. 

Remete, para informar, o requerimento de 
José Guilherme da Silva Martins pedindo 
nomeação para o lugar de Diretor Geral dos 
Índios da Província. 

GI-1304, Olp. 

278 - Circular assinada por Francisco do 
Rego Barros Barreto, do Ministério da 
Agricultura, P.ara o Presidente da Província. 
Rio de Janeiro, 31/10/1872. 

Pede informações acerca dos aldeamentos 
existentes na Província, nome, localização, 
extensão das terras, número de índios, nome 
de tribos e missionários. 

G 1-1304, 02pp. 

279 - Ofício de Cipriano de Almeida 
Sebrão, Presidente da Província, para o Juiz 
Municipal de Órfãos do termo de Santa 
Luzia. [PaláciodoGovemodeSergipe], 14/ 
11/1872. 

Solicita informações sobre os aldeamentos 
de índios criados ao município. 

Gl-32~ 02pp. 

280 - Requerimento de Manoel Alves de 
Almeida Simões, morador de Santa Luzia 
ao Juiz de Direito de Estância, acompanha
do de atestado ao citado juiz. Engenho Nova 
Esperança, 29/11/1872. 

Requer atestado sobre a existência de alde-
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amentos de índios na Comarca de Estância, 
medição e tombamento dos terrenos da 
Chapada, como também sobre a exjstência 
de conflit0s pr0vocado-s por indivíduos que 
se dizem índios. No próprio requerimento o 
juiz atesta a inexistência de aldeamento, a 
inconclusão dos serviços de medição e con
firma a existência de conflitos pela posse 
dos terrenos. 

G 1-1304, 02pp. 

281 - Ofício de Cipriano de Almeida 
Sebrão, Presidente da Província, para o 
Ministro da Agricultura. [Palácio do Go
verno de Sergipe], 17/12/ 18 72. 

Remete requerimento de vários proprietári
os residentes na Chap_ada, pedindo provi
dências para as violências praticadas por 
indivíduos que se dizem índios. 

Gl-07, Olp. 

1873 

282 - Ofício de Cipriano de Almeida 
Sebrao, Presidente da Província, para o Juiz 
Comissário de medição de terras públicas. 
[Palácio do Governo de Sergipe], 24/02/ 
1873. 

Determina que, não sertdo possível iniciar 
trabalhos de medição de terras para patri
mônio imperial em ltabaiana, dirija-se à 
Chapada, comarca de Estância, para verifi
car mediante títulos as terras efetivamente 
ocupadas pelos índios e por proprietários, 
pois dali têm chegado queixas recíprocas. 
Com tais medidas espera pôr fim às dissen
ções que são antigas. 

Gl-171, 02pp. 

283 - Ofício de Cipriano de Almeida 
Sebrão, Presidente da Província, para o 
Ministro da Agricultura. [Palácio do Go
verno de Sergipe], 25/02/1873. 
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Comunica que em face do acirramento dos 
conflitos entre índios e proprietários na 
Chapada, deslocou o engenheiro encarrega
do da medição das terras devolutas na Pro
víncia para aquela área. Com a verificação 
dos títulos, espera serenar os ânimos. 

Gl-07, Olp. 

284 - Ofício de Cipriano de Almeida 
Sebrão, Presidente da Província para o 
Delegado de Santa Luzia. [Palácio do Go
verno de Sergipe], 25/02/1873. 

Recomenda prestar ajuda ao engenheiro 
que "segue para ôémarcar as terras da 
Chapada, a fim de acabar os conflitos entre 
proprietários e índios. 

Gl-98, Olp. 

285 - Ofício de Manuel do Nascimento da 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 
para João Cassiano de Castro Menezes, 
Engenheiro. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 04/04/1873. 

Determina que siga para Chapada onde 
deve medir as terras disputadas e esclarecer 
direitos de índios, de posseiros e do Estado. 

Gl-171, Olp. 

286 - Circular nº 3 assinada por José 
Fernandes da Costa, do Ministério dos Ne
gócios da Agricultura Comércio e Obras 
Públicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de J ao~iro, 14/04/1873. 

Manda expedir ordens aos missionários, 
para que estes enviem relatório semestral 
dos aldeamentos existentes na Provfucja. 

G 1-131 O, O 1 p. 

287 - Ofício de Alfredo de Siqueira Mon
tes, Secretário do Presidente da Província, 
para o Engenheiro, João Cassiano Mene
zes. [Palácio do Governo de Sergipe], 17 / 
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04/1873. 

Pede a devolução dos processos de medição 
feitos pelo engenheiro Bernardino da Cunha 
Bastos, na freguesia do Geru e Chapada; e 
dos livros de registro de terras da freguesia 
de Itabaiana. 

Gl-171, Olp. 

288 - Ofício de Manoel do Nascimento da 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 
para o Ministro da Agricultura. [Palácio do 
Governo de Sergipe], 26/04/1873. 

Encaminha petição de indivíduos que se 
dizem índios da Missão de Pacatuba, repre
sentando ao Imperador contra usurpações 
de seus terrenos. 

Gl-07, Olp. 

289 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Pereira Júnior, do Ministério do·s. Negócios 
da Agricultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da Província de Sergipe. 
Rio de Janeiro, 28/04/1873. 

Comunica estar ciente da designação do 
engenheiro João Cassiano de Castro Mene
zes para proceder verificação das terras da 
Chapada. · 

Gl-1310, Olp. 

290 - Ofício de Manoel do Nascimento da 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 
para o Ministro da Agrieultura. [Palácio do 
Governo de Sergipe], 28/04/1873. 

Declara a inexistência de aldeamentos na 
Província, conforme foi reconhecjdo pelo 
Decreto nº 1139 de 06/04/1853, justifican
do assim não ter enviado relatório sobre 
serviços de missionários. 

Gl-07, Olp. 

291-0fício de Manoel do Nascimento da 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 

para o Ministro da Agricultura. [Palácio do 
·aoverno de Sergipe], 05/05/1&73. 

Comunica ter comissionado o Chefe de Po
lícia, Manoel José Espínola, para restabele
cer a segurança pública abalada, pelos con
flitos entre proprietários e índios da 
Chapada, além de ter encarregado o enge
nheiro João Cassian9 de Castro Menezes 
para medição, demarcação e verificação 
das terras devolutas e dos índios. 

Gl-07, Olp. 

292 - Ofício de Manoel do Nascimento da 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 
para o Ministro da Agricultura. [Palácio do 
Governo de Sergipe], 14/05/1813. 

Solicita mandar um engenheiro para conti
nuar as medições da Chapada em face do 
pedido da demissão do antecessor, e por não 
ter encontrado pessoa idônea na Província 
para substituí-lo. Informa que, após as me
dições, além das posses dos índios e de 
alguns senhores de engenho, restarão na 
Chapada terrenos férteis para integrarem o 
patrimônio da Princesa. 

Gl-07, Olp. 

293 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Pereira Júnior, do Ministério dos Negócios 
da Agricultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da Província de Sergipe. 
Rio de Janeiro, 07/07/1873. 

Acusa ofício do Presidente e do relatório do 
Chefe de Polícia relativos às desavenças 
entre proprietários e índios da Chapada; 
aprova deliberação de encarregar o enge
nheiro João Cassiano de Castro de Menezes 
para discriminar tertenos públicos e dos· 
índios, ressaltando o respeito aos direitos 
dos mesmos. No meia o engenheiro Galdini 
Alves Monteiro como ajudante na medição 
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das terras. 

Gl-1310, 02pp. 

294 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Pereira Júnior, do Ministério dos Negócios 
da Agricultura Comércio e Obras Públicas, 
para o Presidente da Província de Sergipe. 
Rio de Janeiro, 09/07/1873. 

Acusa ofício do Presidente aco,mpanhado 
da representação dos índios de Pacatuba 
que protestam contra engenheiros encarre
gados de meôir terras para o patrimônio 
imperial. Recomenda que mantenha os pe
ticionários na posse dos terrenos até conclu
são da mediçãó, lembrando que, após esta, 
ficarão de posse da parte conveniente, con
forme Aviso de 12/02/1868. 

G 1-1310, 02pp. 

295 - Ofício de Manoel do Nascimento da 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 
para o Ministro da Agricultura. [Palácio do 
Governo de Sergipe], 12/08/1873. 

Encaminha requerimento de José Guilher
me da Silva Martins, co-proprietário do 
Engenho Anhumas, pleiteando a compra 
dos terrenos do extinto aldeamento de 
Pacatuba, sob alegação de que são devolu
tas comprometendo-se a doar a São Félix a 
terra onde está a povoação. Diz acompa
nhar informação do engenheiro sobre as 
terras, cuja venda o Presidente desacon
selha. 

G 1-07, 02pp. 

296 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Pereira Júnior, do Ministério da Agricultu
ra Comércio e Obras Públicas, para o Pre
sidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, QS/11/1873. 

Manda que ordene ao engenheiro João 
Cassiano de Cástro Menezes executar a 
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medição e demarcação das terras devolutas, 
que devem constituir parte do patrimôn:io da 
Princesa Isabel. 

Gl-1310, Olp. 

297 - Ofício de Manuel do Nascimento 
Fonseca Galvão, Presidente da Província, 
para o Juiz Comissário de Medição de terras 
da PFovíncia. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 171:./1873 

Pede para informar e devolver o requeri
mento de José Guilherme da Silva Martins, 
requisitando a venda do extinto aldeamento 
de Pacatu ba. 

Gl-171, Olp. 

1874 

298 - Ofício de Possidônea Marqueza da 
Rocha e D. Maria do Espírito Santo, para o 
Presidente da Província. Itabaianinha, 31/ 
01/1874. 

Herdeiras requerem interferência na de
marcação dasterras desmembradas do Sítio 
Bastião que se limitam ao norte com a 
extinta aldeia de índios do Geru, as quais 
lhes foram tomadas por pseudo-índios e 
depois arrendados a ricos proprietários da 
Província da Bahia. 

Gl-425, 07pp. 

299-Petição de Olímpio César de Oliveira 
Leite e outros moradores do Espfrit© Santo 
ao Presidente da Província. Engenho (ilegí
vel), . ./01/1874. 

Pedem encaminhar ao Imperador represen
tação contra o Juiz Comissário, encarrega
do da medição das terras da C.hap~da, ins
truída com vários documentos para os quais 
pedem atenção. 

Gl-616,0lp. 
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300 - Ofício de Marcos Francisco do Espí
rito Santo, da Freguesia do Geru, para An
tônio dos Passos Miranda, Presidente da 
Província de Sergipe. Freguesia do Geru, 
05/06/1874. 

Informa que João Cassiano de Castro 
Menezes demarcou uma légua do terreno do 
extinto aldeamento desta freguesia e não 
mais retomou .. Assi msendó, nada pode afir
mar sobre posses e posseiros. 

Gl-1310, 02pp. 

301 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Júnior, do Ministério dos Negócios da Agri
cultura Comércio e Obras Públicas, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 20/06/1874. 

Nomeia o engenheiro José Joaquim de Pi
nho Júriior para a conclusão dos trabalhos 
de medição e discriminação das terras 
devolutas no território da Chapada. Reco
menda tomar providências em relação aos 
con:flitQS entre. os descendentes dos antigos 
índios do Geru e os indivíduos estabelecidos 
em terras confinantes. 

Gl-1310, Olp. 

302 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
João Cassiano de Castro Menezes, enge
nheiro encarregado de medição de terras da 
Província. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 07/07/1874. 

Comunica a nomeação do engenheiro José 
Joaquim de Pinho Júnior, para a conclusão 
do trabalho de discriminação e medição das 
terras devolutas da Chapada. 

Gl-112, Olp. 

303 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
João Cassiano de Castro Menezes, Enge-

nheiro. [Palácio do Governo de Sergipe],. 
25/07/1874. 

Comunica sua exoneração do cargo de en
genheiro encarregado da medição das terras 
dos índios da Chapada e discriminação das 
terras do patrimônio imperial, devendo 
prestar contas à Tesouraria dos adianta
mentqs que lhe foram entregues e apresentar 
relatórios. 

Gl-112, Olp. 

304 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Júnior, do Ministério dosNegócios da Agri
cultura Comércio e Obras Públicas, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, l 7 /08/1874. 

Comunica a extensão das terras devolutas 
que devem constituir o patrimônio de sua 
Alteza Imperial na Província. 

Gl-1310. Olp. 

305 - Ofício de António dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, ~ara 
Galdjni Alves Monteiro, Engenheiro aju
dante da comissão de medição de terras da 
Província. [Palácio do Govern0 de 
Sergipe], 22/08/1874. 

Encarrega o engenheiro de proceder à ex
ploração e discriminação das terras 
devolutas que irão constituir patrimônio 
imperiaJ. 

Gl-112, Olp. 

306 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
Galdini Alves Monteiro, Engenheiro. [Pa
lácio do Governo de Sergipe], 14/09/1874. 

Declara a extensão de terras devolutas que. 
devem constituir o patri mônio de sua Alteza 
Imperial na Província. 

G 1-112, O 1 p. 
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307, - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Ptesídente da P-rovírteia, para 
Je>ão Cassiano ·de Castro Menezes) Eng~.

n~heiro. (Palácio do Govemô de Sergipe], 
24i09/18·í74. 

Ordena que envie a plánta e demais papéis 
por ele selades; para dar continuidade à 
mediçió e diserhninação das terras clo ex
tinto alCleamenfo do Geru. 

Gl-112, Olp. 

308 - Ofíeio de Antonio dos Passos 
Miranàa, .Presidente da Província, para · 
José Joaquim Pinho Júnior, Engenheito 
encarregado da medição da Chapada. [Pa
lácio do Governo de Sergipe], 30/09/1874. 

Mand:a providenciar clocumentos e mediç.ão 
dos terrenos., cuja compra requéreu 
Apriliano Mendes de Macêdo. 

Gl-ll2,.01p. 

3;09 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
José Joaquim de Pinho Júnior, Engenheiro. 
[Palácio do Governo de Sergipe], 10/10/ 

"'1874. 

Remete diagramas e 'esboços das meJiições 
ogme~adas pelo engenhêiro João Cassiano 
de Castro Menezes, a requerimento de 
Francisco de Faria e Joaquim Elias Macha
de,_ interessados_ na compra d~s sobr~s aos 
terren.os ©.ev0lu.tos da Chapada. Informa 
que os diagramas e esboços dos terrenos 
pretendiqos por Apolônio Mendes. de 
Mac.êd0, acham-se com o Procurador da 
Fazenda. 

GI-11'2:, Olp. 

1875 

310 - OfíciQ de Antonio dos Passo'S 
Miranda, Ptesi'dente da Província, para 
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José Joaquim de Pinho Júnior, Engenheiro 
encarregado da medição das terras da 
Chapada. [Palácio do Governo de Sergipe], 
08/01/1875. 

Ttansmite eópia inclusa ào 0fíci0 do enge
nheiro João Cass·iano tle ·castro Menezés, 
datado de 19/1 O último, informando que es 
papéis e plantas relativos aós trabalhos· da 
medição e discriminação da~ terras do Geru 
e: da Chapada encontram-se no cartório. 

01-112, Olp. 

311 - Of:ício de Antonio €los. Passos 
Miranaa, Presidente da Província, para 
José. Joaqttim Pinp0 Júnior, Engenheiro 
encarregado da medição. das terras da 
Chapada. [Palácio do Governo de SevgipeJ, 
08101/1875. 

Deplara que pode considerarcomo um dado 
oficial â cópia da plâata dos terrenos tla 
Chap.ada 'fomeeidà pelo engenheiro. João 
Cassiano de Gastre Menez€.s. 

Gl-1 lZ, Olp. 

312 - Ofício de· Antonio dos Passos 
M·iranda-, Presidente da Províneia, para 
José J9aguiindeRinho Jiíniot, Juiz Comis
sário da mediçãu de, te.rras de Campinbo. 
[Palácio do Governo de Se~gipe], 10/01/ 
1g15. 

Em faee dá .represent(lção dos índJôs da 
Chapada contra abusos cometidos pgr al
guns proprietários tla região, mand(l que 
sejam tomadas as devidas providências em 
pr0l da justiça. 

G1-l l2, 02pp. 

313 - Ofíci0 de A:ntonio d0s Passas 
Míranda, Presidente da Província, para 
João Cassiano de Cãstro Menezes, Enge
nheiro. [Palácis do Governo de Sergipe], 
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29/01/1875. 

Convida o engenheiro João Casºsiano de 
Castro Menezes a retomar os trabalhos de 
medição, demarcação e discriminação das 
terras devolutas e das terras dos índios, a fim 
de revalidar e legitimar as já possuídas, 
devendo reger-se pelas instruções que lhe 
foram expedidas em 05/09/72. 

dl-112, 01p. 

314 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
Galdini Alves Monteiro, Engenheiro. [Pa
lácio do Governo de Sergipe], 26/02/1875. 

Dispensa da comissão de medição e demar
cação das terras do património da Princesa 
Isabel, até nova ordem do Governo Geral, 
tendo em vista a informação de não haver 
terras devolutas suficientes em Itabaiana, 
enquanto as de Vila No"'.a só são apropria
das para criação. 

G 1-112, O 1 p. 

315 - Lista dos cidadãos daParóqu ia de São 
Félix de Pacatuba. São Félix de Pacatuba, 
27/02/1875. 

Relação nominal de pessoas distribuídas 
por quarteirões em condições de servir ao 
Exército da Armada. 

Gl-616, 02pp. 

316 - Ofício de Augusto José de Castro 
Silva, da Diretoria da Agricultura, da Se
cretaria de Estado dos Negócios da Agricul
tura Comércio e Obras Públicas, para o 
Secretário do Governo da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 28/02/1875. 

Pede relação do pessoal empregado nos 
aldeamentos, contendo nome, data de nome
ação e vencimentos. 

Gl-1311, Olp. 

317 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
José Joaquim de Pinho Júnior, Engenheiro 
encarregado das medições de terra na 
Chapada. [Palácio do Governo de Sergipe], 
02/03/1875. 

Comunica o encaminhamento do Agrimen
sor Francisco Lourenço Gomes para inte
grar a CQmissão de demarcação das terras 
devolutas, em virtude da dispensa do enge
nheiro Galdini Alves Monteiro. 

Gl-112, Olp. 

318 - Ofício de Antonio dos Pas.sos 
Miranda, Presidente da Província, para 
José Joaquim de Pinho Júnior, encarregado 
da medição das tefras da Chapada. [Palácio 
do Governo de Sergipe], 10/03/1875. 

Informa que deu destino ao ofício endereça
do ao Ministério, acompanhado de esboço 
dos seus trabalhos de campo, ficando em seu 
poder a cópia do referido esboço. 

G 1-112, O lp. 

319 - Ofício de Antonio dos Passos 
Miranda, Presidente da Província, para 
José Joaquim Pinho Júnior, Engenheiro 
encarregado da medição da Chapada. [Pa
lácio do Governo de Sergipe], 10/04/1875. 

Informa ter encaminhado ao Ministério o 
esboço topográfico dos trabalhus executa
dos, cuja cópia foi arquivada na Secretaria. 

Gl-112,0lp. 

320 - Ofício de José Fernandes da Costa 
Pereira Júnior, da Diretoria da Agricultura, 
Secretaria de Estado dos Negócios da Agri
cultura Comércio e Obras Públicas, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 23/04/1875. 

Manda encarregar o engenheiro Galdini 
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Alves Monteiro da discriminação das'terra·s 
outrora pertencentes a aldeatn~ntQs de ínôi
os, no Municíf}io de Uaporanga, a fim de dar 
destino prescrito _nã Lei nº 1114 de 27/09/ 
1860; deiVend'o reger-se pelas instruções 
f orn.ecidas a: engenheiros que e,xecutatnJun
ções análogas na Chapada. 

01-1311, Olp. 

321- Ofíoió de José Fernàndes eia Costa 
Pereira Júnior, da Diretoria Central do Mi
nistério dos Negócios àa Agricultura Go
m€rcio e Obras Públicas, para ó.Presidente 
da Província de Sergipe. Rio deiJaneiro,.21/ 
'Cl6/1875. 

Camunica que Hilário Francisco de. 01tvei
ra e Pedro Fidelis da Cósta,. íodio.s da aldeia 
do Geru, v.ieram-representar a usurpação de 
suas u~rtas, perante o Gpvern:o Ifupetial. 
Ree.omenda que .dê. conh,ecimento do ocorri
do ao engenheiro José loaquim de Pinho 
JúhiQi;-., ehâarregaçlo da discrimina;~ão das 
mencionadas terras, para que providencie, 
de D.1oclo que sejam respeitados os díreitos 
dos índios. . . 

@ 1-1311, CJ'.2pp. 

322 - Ofício de Cipriano de Almejda 
Sebrão~ Presidente ct-aPr0víncia, paFa José 
Joaquim d@ Pinho Juhior, Engenheiro en
earregadoda medição da Chapada. [Palãcio 
do ,G0verno de Sergipe], 26/06/1875. 

Em face da representação d'e Rilái:io Fran
cisco d~ Oliveira e b\1ttos íb.âí os da 
Chapada, reivindiuando providências con
tra violências de que são vítimas por parte 
d~ al_gutrsJãzendeiros vizinhos, manda que 
tome providências para restabelecer os di
reitos das índios. 

Gl-112~ Qlp. 

3-23 - Ofício de Cipriano de Almeida 
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Sebrão, Presidente da-PFoví:neia, para José 
Joaquim de· Pinho Júnio1\ Engenhe.iro en
carregado da medição das terras da 
Clíapada. [Palácio do Governo de Sergipe], 
05/07/1875. 

Comunicaoarquivarnentodã€ópfadaplân
ta dos trabalhos de medi<tão clas terras da 
Chapada endereçaâa à Secretaria d0 Go
verno e o envio do ofício e do original ao 
Mirustérío da Agricultura. 

Gl-112, 0-lp. 

3.24 - Oficia de Cipriano de Almeida 
Sebtão, Presidente da _Ptovíncia~ para José 
Joaquim de Pinho Júnior, Engenheiro. [~a
Jácío do 00verno de Sergipe], 16/07/t875. 

AG.usa recepção de Aviso. do Ministério 
corriuniéando representa.ção dos fnd.io:s 
PedroFide:lis e_Hilárlo Francisco.de 01ivei
tacorltrá usurp_açõesdesuas terras na aldeia 
do Geru~ e solicita ao engenheiro José Joa
quim de Pinho, enc:arre,gado da medição, 
ptovidênoias quanto à gararttia dos direitos 
dos índios. 

GJ-11'2~ 01p. 

325 - Ofício de Cipriano de .AJrne.ida 
Sebrao, Presidente da_Pro"Víncia, para João 
Cass:iáno de CaStró Menezes, Engenheiro 
encarregado· da medição das ter.ras da 
Chapada. [Palácio do Governo de.Sergipe], 
10108/1'875. 

S:oli~ita informa,ções· semestrajs. a'cer<:ra dQs 
aldeamentos, pata qu.e o Governo Imperial 
p9s.sa ~mantêr-se a par do grau de desenVQl
viínento desses aldeamentos. 

Gl-112, 0.lp. 

1876 
326 - Ofício dõ Cipriano d.e Alitieida 
&ebrão,, Presidente da- Pro,víneia, para 
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Aristides Armindo Guaraná, Engenheiro. 
[Palácio do Governo de Sergipe], 10/01/ 
1876. 

Manda discriminar as terras pertencentes ,, 
ao antigo aldeamento de índios de Agua 
Azeda, a fim de dar-lhe a destinação previs
ta na Lei 1114 de 27 /09/1860. 

Gl-171,0lp. 

327 - Ofício de João Ferreira de Araújo 
Pinho, Presidente da Província, para José 
Joaquim de Pinho Júnior, Engenheiro. [Pa
lácjo do Governo de 22/04/1876. 

Informa ter ordenado a transferência do 
destacamento da Chapada para o Geru, con
fortne requisição feita pelo engenheiro. 

Gl-171, Olp. 

328 - Circular nº 3, assinado por Tomás 
Jos.é Coelho de Almeida, do Ministério. dos 
Negócios daAgricultura Comércio é Obras 
Públicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 06/07/1876. 

Aprova a deliberação de abrir crédito a fim 
de ser aplicado no pagamento dos emprega
dos incumbidos de medir terras em Água 
Azeda e Geru, e informa sobre o aumento de 
créditos da Província na verba referente a 
terras públicas e colonização. 

G 1-1877, Olp. 

329 - Ofício de João Ferreira de Araújo 
Pinho, Presidente da Província, para José 
Joaquim de Pinho Júnior, Engenheiro en
carregado da medição das terras da 
Chapada. [Palácio do Governo de Sergipe], 
19/08/1876. 

Declara considerar inclispensável a conti
nuação dos trabalhos a fim d~ legitimar 
posses dos índios; e faz referência à medi
ção de lotes de terras para vários índios da 

Chapada. 

G 1-171, 02pp. 

1877 

330-0fício de José Martins Fontes, Presi
dente da Província, à Tesouraria da Fazen
da. [Palácio do Governo de Sergipe], 08/03/ 
1877. 

Gomunicaque os emolumentos e custos com 
as medições de terras correm por conta dos 
interessados, à exceção dos índios e das 
pessoas pobres, conforme Decreto nº 1318 
de 30L01/1854. 

Gl-10, Olp. 

1878 

331 - Circular nº 4, assfnada por João Luís 
Vieira, da Diretoria da Agricultura, do Mi
nistério dos Negócios da Agricultura Co
mércio e Obras Públicas, para o Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 12/ 
04/1878. 

Solicita informações acerca dos aldeamen
tos dos índios da Província, extintos ou não. 

01-1877, Olp. 

332-0fício de João Luís Vieira, do Minis
tério dos Negócios da Agricultura Comér
cio e Obras Públicas, para o Presidente da 
Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 30/04/ 
1878. 

Remete, para informar, inclusa representa
ção de Domingos Dias Coelho e Melo e 
outros proprietários que reclamam contra 
usurpação de terras pertencentes ao extinto ,, 
aldeamento de Agua Azeda, e pedem provi-
dências para que essas terras sejam incor
poradas aos Próprios Nacionais. 

01-1877, Olp. 

333 -Ofício de Francisco Ildefonso Ribeiro 
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de Menezes, Presidente da Província~ para 
o Ministro da Agricultura. [Palácjo do Go
verno de Sergipe], 17/05/1878. 

Informa sobre cada uma das aldeias extintas ,. 
em Sergipe: Agua Azeda, Pacatuba, Porto 
da Folha e Gero/Chapada. Historia os pro
cedimentos de medição e demarcação de 
terras, avaliando sua adequação para a pe
cuária ou agricu1tura. Reporta-se à mistura 
dos índios com os regionais, à legislação 
que serviu de base à extinção da Diretoria 
dos Índios e dos aldeamentos de Sergipe. 
Informa que Sãu constantes os atritos entre 
proprietários e pessoas que se intitulam 
índios em nome de um direito que já não lhes 
assistej declarando-se favorável à venda 
dos terrenos após demarcação, o que levará 
à dispersão dos indivíduos que aí vivem em 
completo ócio, fazendo cessar, desse modo, 
as reclamações dos proprietários. 

Gl-07, 03pp. 

334-Circular nº 19 assinada por João Luís 
Vieira, da Diretoria da Agricultura, do Mi
nistério dos Negócios da Agricultura Co
mércio e Obras Públicas, para o Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 20/ 
11/1878. 

Recomenda verificar e extinguir por ato 
oficial os aldeamentos da Províncía, cujos 
habitantes estejam dispersos ou confundi
dos na massa da população. Manda recolher 
à Secretaria de Governo a documentação 
sobre os aldeamentos extintos e enviar in
formações acerca de terrenos, edifícios e 
objetos de valor que çonstituam patrimônio 
de ·tais aldeamentos que possain ser devol- -
vidos à Fazenâa Nacional .. . 

Gl-1877, Olp. 

335 - Ofício de Raimundo Braúlio Pires 
Lima, Presidente da Província, para a Câ-

259 

mara de Santa Luzia. [Palácio do Governo 
de Sergipe], 31112/1878. 

Comunica a suspensão do 2º Suplente do ,. 
Juiz Municipal e de Orfãos, Olímpio César 
de Oliveira Leite por haver transgredido a 
lei, efetuando ilegalmente as prisões dos 
índios Paulo Francisco dos Santos e seus 
filhos, além de tê-los maltratado e reunido 
gente armada para apossar-se de um terreno 
no antigo aldeamento do Geru. 

Gl-16, Olp. 

1879 

336 - Circular assinada por João Luís 
Vieira, do Ministério dos Negócios daAgri
cu ltura Com~érciõ e Obras Pública$, para o 
Presidente da Província de Sergipe. Rio de 
Janeiro, 10/05/1879. 

Solicita informações sobre os aldeamentos 
existentes na Província e pede propostas 
sobre a reorganização da catequese. 

Gl-1416, Olp. 

337 - Ofício de Teófilo Fernandes dos 
Santos, Presidente da Província, para o Mi
nistro da Agricultura. [Palácio do Governo 
de Sergipe], 24/05/1879. 

Informa sobre inexistência de índios e alde
amentos na Província, ratificando informa
ções anteriores, 

Gl-07, Olp. 

338- Ofício de João Lu iz Vieira, do Minis
tério dos Negócios da Agricultura Comér
cio e Obras Públicas. RiodeJaneiro, 14/11/ 
1879. 

Manda que informe sobre as terras perten
centes ao extinto aldeamento de São Pedro 
ora solicitadas pela Câmara Municipal da 
Ilha do Ouro para seu Patrimôrno. Indaga se 
as terras foram incorporadas aos Próprios 
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Nacionais, se foram demarcadas, se são 
habitadas por índios, por de~cendentes des
tes ou pôr intrusos. 

Gl-1416, Olp. 

339 - Ofício de Teófilo Fernande.s dos 
Santos, Presidente da Província, para o Mi
nistro da Agricultura. [Palácio do Governo 
de Sergipe], 09/12/1879. 

Informa sobre aldeamentos de São Pedro, 
fazendo também referências a Pacatuba, 
Geru e Chapada. Historia as medidas admi
nistrativas desenvolvidas em conexão com 
a legislação sobre terras e extinção de alde
amento. Reporta-se aos trabalhos das co
missões de medição e demarcação das al
deias, concluindo pela urgente necessidade 
de retomá-las a fim de acabar com as ques
tões-pendentes. Informa que não há índios 
propriamente ditos, mas, nos lugares das 
extintas aldeias, indivíduos se acobertam 
sob esse nome para provocar desordens. 

. Gl-0.7, 02pp. 

340 - Ofício de João Luís Vieira, da Dire
toria da Agricultura, Secretaria dos Negó
cios da Agricultura Comércio e Obras Pú
blicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janefro, 13/12/1879. 

Acusa ofício informando sobre representa
ção de moradores de Porto da Folha, e 
suspende ordem de medição das terras na 
margem do São Francisco em face da escas
sez de verbas destinadas a terras públicas da 
lei do orçamento. 

Gl-1416, Olp. 

1880 

341 - Ofício de Teófilo Fernandes dos 
Santos, Presidente da Província, para o Mi
nistro da Agricultura Comércio e Obras 

Públicas. [Palácio do Governo de Sergipe], 
15/01/1880. 

Pede solução para a disputa entre as Câma
ras ele Pacatuba e de Vila Nova quanto aos 
direitos sobre terrenos da extinta aldeia de 
Pacatuba. 

Gl-07, Olp. 

342-0fício deJoãoLuís Vieira, do Minis
tério da Agricultura Comércio e Obras Pú
blicas, para o Presidente da Província de 
Sergipe. Rio de Janeiro, 17/02/1880. 

Declara que, tendo sido elevada a povoação 
de Pacatuba à categoria de Vila, fica sem 
efeito a concessão dos terrenos do extinto 
aldeamento de Pacatuba para a Câmara 
Municipal de Vila Nova. 

Gl-1416, 02pp. 

343 - Ofício de Teófilo Fernandes dos Santos, 
Presidente da Província, para o Ministro da 
Agricultura. [Palácio do Governo de Sergipe], 
27/04/1880 . 

Remete o ofício da Câmara Municipal de 
Pacatuba pedindo ao Governo Imperial 
concessão dos terrenos da extinta aldeia. 

Gl-07, 02pp. 

344 - Ofício do Minjstério da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, à Câmara 
Municipal da Vila de Pacatuba. Rio de 
Jane1ro, 03/07/188.0. 

Conce.cle os terrenos do extinto aldeamento 
dePacatubaàCâmaraMunicipalda Vila do 
mesmo nome, desfazendo a concessão ante
riormente feitaàCâmaraMunicipalde Vila 
Nova. 

Gl-1416, Olp. 

345 - Ofício do Ministério da Agricultura 
Comércio e Obras Públicas, para o Presi-
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dentedaProvínciadeSergipe. Rio deJanei
ro, 25/08/1880. 

lnformaqueassimqueforpossível mandará 
um engenheiro demarcar as terras do alde
amento de São Pedro de Porto da Folha para 
pertencerem à Câmara Municipal de Ilha do 
Ouro. Recomenda providências para que as 
terras não sejam invadidas. 

Gl-1416, 02pp. 

1881 

346 - Ofício de Herculano Marcos Inglez 
de Soui;a, Presidente da Província, para 
Antonio Machado França Ribeiro, Enge
nheiro. [Palácio do Governo de Sergipe], 
30/09/1881. 

Nomeia o engenheiro Antonio Machado 
França Ribeiro, Juiz Comissário de medi
ção das terras públicas no Município de 
Porto da Folha, Comarca de Gararu. 

Gl-171, Olp. 

1882 

347 - Ofício de José Almeida Nascimento, 
para o Engenheiro Chefe da Comissão in
cumbida de medir terras na Comarca de 
Gararu. [Palácio do Governo de Sergipe] , 
30/10/1882. 

Esclarece dúvidas do engenheiro no tocante 
à medição do extinto aldeamento de São 
Pedro dó Porto da Folha, infonnando que, 

~ 

com a extinção da Diretoria Geral de lndios 
na Província, os terrenos ficaram enquadra
dos como terras devolutas, conforme legis
lação amplamente citada. 

Gl-171, 03pp. 

1883 

348 - Memorial das terras do extinto Mor
gado de Porto da Folha da Província de 
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Sergipe. Porto da Folha, 21/07/1883. 

Para elucidar uma questão de terras entre 
fazendeiros reporta-se à história do Morga
do de Porto da Folha desde soa instituição 
até sua extinção e consequente aquisição 
das terras pelo Capitão Luiz da Silva 
Tavares, que as deixa em herança para seus 
descendentes, uma das partes ora em litígio. 
Com base em um tombamento feito em 
1745, apresenta extensão e limites dos ter
renos fazendo alusões a áreas de terras 
disputadas por índios e conclui que tais 
terras2não são devolutas, mas, de domírüo 
particular. 

G 1-1308, 11 pp. (Anexo ao 349). 

1884 

349-0fício assinado por Antonio Carneiro 
Rocha, do Ministério da Agricultura Co
mércio e Obras Públicas, para o Presidente 
da Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 30/ 
06/1884. 

Acusa recepção do Memorial apresentado 
por João Maria Tavares e Antonio da Silva 
Tavares no qual procuram provar que são 
herdeiros do extinto Morgado de Porto da 
Folha. Recomenda a nomeaç.ão de um Juiz 
Comissário para proceder à demarcação e 
informar se tais terras são devolutas. 

Gl-1308, 01p.(Contém anexo). 

1888 

350 - Ofício de João Dantas Martins dos 
Reis, Presidente da Província, ao Juiz Mu
nicipal de São Cristóvão. [Palácio do Go
verno de Sergipe]t 07/03/1888. 

Pede providências para apurar e punir a 
perseguição denuncjada por dois inclivíduos 
descendentes dos antigos índios da Aldeia , 
de Agua Azeda, que sequei xam do Barão de 
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Estância em razão de litígio de terras. 

G 1-68, 02pp. 

351 - Ofício de João Dantas Martins dos 
Reis, Presidente da Província, para o Dele
gado de Polícia de Itaporanga. [Palácio do 
Governo de Sergipe], 07/03/1888. 

Relata queixas de descendentes de índios e 
~ 

moradores da aldeia de Agua Azeda contra 
o Barão de Estância e pede providências 
para assegurar a garantia de suas terras e 
término das violências. 

Gl-98, 02pp. 

352- Ofício de Antonio Prado, do Ministé
rio dos Negócios da Agricultura Comércio 
e Obras Públicas, para o Presidente da 
Província de Sergipe. Rio de Janeiro, 20/08/ 
1888. 

Informa que estão retornando à Província 
índios do aldeamento de São Pedro, que ali 
foram para reclamar sobre invasão de suas 
terras. Ordena providências para a garantia 
de seus direitos. 

01-1312, Olp. 

353 - Registro de Petição de índios do 
aldeamento de São Pedro ao Presidente da 
Província. [Palácio do Governo de 
Sergipe], 07/09/1888. 

Pedem providências em relação à Câmara 
da Ilha do Ouro que, apesar do A viso do 
Governo Geral, persiste ocupando os terre
nos do aldeamento e dispersando os índios. 

Gl-616, Olp. , 
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189, 191 , 200, 201, 203, 204, 
205, 207, 209, 214, 222, 223, 

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE 

228, 231, 232, 255, 269, 271 , 
272, 273, 275, 276, 279, 283, 
291, 296, 298, 300, 313, 314,. 
317, 333, 338, 339, 340, 345, 
347, 349. 

DESORDENS ATRIBUÍDAS A 
ÍNDIOS: 28, 29, 31, 37, 38, 39, 
40, 43, 44, 61 , 64, 77, 88, 93, 
116, 140, 141, 166, 173, 198, 
201,268. 

DESPESAS (vide também Salári-
0s): 

-Côm aldeias: 133, 198, 316. 
- com catequese e missionários: 

85, 108, 109, 114, 133, 136, 150, 
172, 178, 185, 190, 241 , 246, 
250, 251, 260, 286. 

- com demarcação de terras: 191, 
201, 205, 214, 224, 236, 238, 
303;, 328, 330, 333,338,l40. 

- com igrejas e capelas: 218. 
DESTACAMENTOS em áreas 

indígenas (vide também Solda-
dos nas aldeias): 30, 32, 33, 36, 
41, 141, 142, 327. 

DIREITOS DOS ÍNDIOS (vide 
também Tributos, Queixas dos 
índios): 01 ,35,53,63, 66, 73,81, 
86, 91, 100, 105, 140, 142, 145. 
187, 188, 198, 199, 202, 21Q, 
211, 212, 213, 215, 221 , 222, 
226, 227, 258, 269, 271, 272, 
273, 285, 288, 291, 293, 294, 
321, 324, 330, 333, 335, 350, 
351, 352. 

DIREfORDEÍNDIOSJDIRETDR 
DE ALDEIA (vide também Di
r~torGeral de Índios): Ol, 02, 07, 
20, 28, 29, 31, 34,35, 36, 38, 39, 
40,41,46, 52,53, 57, 66, 82, 85, 
86, 89, 90, 91, 120, 122, 134, 
135, 140, 145, 154, 161, 162, 
170, 174, 186, 187, 198, 199, 
206, 207,209, 216,254 , 264. 

DIREfOR-GERAL DE ÍNDIOS/ 
DIRETORIA GERAL DE ÍN
DIOS: 120, 124, 126, 127, 131, 
133, 135, 137, 138, 139, 140, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 154, 155, 158, 159, 160, 

161, 162, 168, 170, 173, 174, 
187, 198, 207~ 209, 231, 277, 
290,333,339,347. 

DOENÇAS NAS AIDEIAS: 76, 
268. 

EDUCAÇÃO (vide também Pro
fessor nas aldeias): 

-escolanasaldeias:71, 78, 79, 102, 
103. 

ESCRA VIDÃODEÍNDIOS: 125. 
ENGENHEIROS: 224, 233, 235, 

236, 237, 238, 243, 244, 249, 
269, 271, 273, 275~ 283, 284, 
285, 287, 289, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 300, 301, 302, 
303, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311 , 312, 313, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 
326, 327, 329, 330, 333, 339, 
345, 346, 347. 

EXÉRCITO,índiospara: 117,315. 
EXTINÇÃO DE ALDEIAS (vide 

também Terras de aldeias aban
donadas ou extintas): 13,23,48, 
51, 77, 98, 156, 157, 161 , 207, 
216, 222, 223, 224, 228, 229, 
231, 252, 255, 256~ 257, 273, 
297, 298, 300, 307, 331, 332, 
333, 334, 337' 338, 339, 342, 
343, 344, 347, 351. 

FAZENDEIROS E SENHORES 
DEENGENHOemquest:ãocom 
índios (vide também Terras, 
Terras de aldeias, Terras de al
deias abandonadas ou extintas, 
Contlitos):07,28,29,51,63, 75, 
77' 82, 84, 90, 92, 100, 133, J 61 ' 
199, 200, 201. 203, 206, 215, 
226, 252, 255, 268, 2SO, 281, 
282, 283, 284, 291 , 292, 293, 
295, 298, 312, 322, 324, 329, 
332,333, 348, 350,351. 

GUARDA NAOONAL e índios: 
89.~. 112, 129, 153, 161, 162. 

IGRFJAS E CAPELAS NASAL
DEIAS: 20, 161, 218, 225, 248. 

ÍNDIOS CIVU.JZAOOS: 133, 161 , 
187, 216,230, 264,265, 266. , 

JESUlT AS: 333. 
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JUIZ COMISSÁRIO: 187, 238, 
'254, 259, 275, 276, 280, 292, 
297,299,302,346,349. 

JUIZ DE DIREITO: 116, 152, 187, 
261, 264, 265, 266, 272, 280, 
350. 

JUIZ MUNICJPAL (vide também 
JuizMunicipaledeÓrlã6s): 132, 
191, 199, 204, 207, 214, 229, 
350. 

JUIZ MUNICJPAL E DE ÓR
FÃOS (vide também Juiz de 
Órtãos e Juiz Municipal): 205, 
279, 335. 

JUIZ DE ÓRFÃOS (vide também 
Jui.zMunicipaledeÓrlãos): 95, 
96,98, l<X>, 189, 209, 278. 

JUIZORDINÁRIO: 15,37,53,56, 
57, 64, 71, 92. 

JUIZ DE PAZ: 88~ 89; 93, 97, 99, 
l<X>, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 116, 123, 194, 195, 199. 

JURISDIÇÃ0:07,44,49,89, 101, 
107, 108, 175, 189, 341. 

JUSTIÇA (vide também Curador 
de índios, Juiz Comissário, Juiz 
de Direito, Juiz Municipal, Juiz 
Municipal e de Órfãos, Juiz de , 
Ortãos, Juiz de Paz, Juiz Ordiná-
rio, Ouvidor): 15, 17, 19, 23, 26, 
28, 30, 36, 44,47,53, 56, 57,59, 
62, 63, 64, 66, 74, 77, 81, 82, 84, 
86,88,92,93,95,98,99, 112, 
116, 119, 121, 125, 131, 132, 
137, 140, 141, 142, 152, 164, 
166, 169,. 171, 187, 189, 198, 
199, 2<X>, 204, 206, 207' 208, 
209, 215, 216, 221, 222, 229, 
258, 261, 272, 291, 293, 312, 
333, 335, 339, 346,348, 352. 

LEIS: 11 , 13, 14, 15, 24, 26, 34, 36, 
40,41,44,45,51 , 56, 57,59, 67, 
77,84,86,89,92,93,95,96,98, 
99, 107, 108, 109, 114, 116, 119, 
123, 126, 127, 129, 131, 134, 
135, 150, 1561 157, 158, 159, 
160, 161, 164, 172, 173, l.74, 
180, 186, 187, 189, 206, 207, 
208, 225, 227, 228, 229, 231, 
232, 235, 238, 242, 249, 252, 

254, 273, 274, 290, 292, 293, 
294, 312, 320, 321, 326, 328, 
330, 333, 335, 339, 340, 341, 
342, 346,347, 348. 

MARINHA, índios na: 05, 09, 11, 
12,14,34,39,54,62,65,67,68, 
69, 86, 92, 117, 129, 130, 132, 
210, 2U, 212, 213. 

MEDIÇÃO/DISCRIMINAÇÃO 
DETERRAS (videtambémdes
pesas): 45, 82, 92, l<X>, 105, 161, 
189, 191, 200, 201, 203, 205, 
206, 207, 209, 214, 222, 223, 
224, 227, 228, 231, 232, 235, 
236, 237, 242, 249, 254, 255, 
256, 259, 269, 271 , 272, 273, 
275, 278, 279, 280, 282, 283, 
284, 2.85, 287, 291, 292, 293, 
294, 29.S, 296, 297, 299, 301, 
302, 303, 307, 308, 310, 311, 
312, 313, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 328, 
329, 330,333, 339,340,347. 

MESTIÇAGEM NAS ALDEIAS: 
23, 25, l 13, 140, 145, 156, 157, 
158, 159, 161 , 169, 173, 187, 
198, 200, 216, 263, 265, 266, 
268, 281, 331, 333, 334, 337, 
3391347. 

MISSIONÁRIOS (vide também 
Catequese, Educação, Missões, 
OrdensReligiosas,Salários):07, 
40,46, 133, 136, 150, 151, 160, 
163, 175, 177, 196, 197, 198, 
220, 241, 253, 264, 267, 270, 
278,279,286, 290. 

MISSÕES (vide também Missio
nários): 20, 24, 25, 36, 40,44,45, 
48, 51 , 59, 62, 63, 64, 69' 79' 80, 
85, 86, 88, 89, 90, 91' 92, 97, 
104, 124, 132, 161 , 162, 165, 
175, 177, 185, 196, 197, 202, 
212, 213,215, 288,338, 347. 

ORDENSRELIGIOSAS:(videCa
puchinhós, Carmelitas, Jesuítas): 
220. 

OUVIDOR 45, 92, 95, 161 . 
PADRES SECULARES NAS 

ALDEIAS: 01, 02, 40, 85, 106, 
108, 109, 113, 114, 140, 145, 

265 

151 , 161 , 165, 177, 189, 192, 
193, 208, 225. 

PECUÁRIA:23,31 ,133,,161,333. 
PLANT AÇÕESDEÍNDIOS(vide 

também Agricultura): 82, 133, 
198, 268. 

POPULAÇÃO INDÍGENA (vide 
também Doenças): 03, 05, 06, 
09, 12, 14,24,25,34,39,52,53, 
54,55,62,67,68,69, 71, 72, 76, 
77' 82, 83, 85, 86, 102, 103, 104, 
113, 117, 122, 124, 126, 127, 
132, 133, 134, 153, 155, 161, 
164, 167, 168, 179, 182, 194, 
195, 230, 253, 264, 268, 278, 
315. 

PROfESSORNASALDEIAS:04, 
58, 71, 78, 79, 181. 

QUEIXAS DOS ÍNDIOS: 80, 82, 
90, 92, 100, 148, 198, 1'99, 201, 
203, 215, 219, 226, 227, 261, 
269, 271, 279, 288, 312, 321, 
322, 350, 351, 352. 

QUEIXAS CONTRA ÍNDIOS 
(videtambémDesordensatribu
ídas aíndios): 07, 15, 17, 19, 20, 
28, 29, 31 , 43,44,51, 61, 64, 75, 
77, 81, 88, 106, 137, 141, 166, 
198, 2<X>, 201, 206, 252, 255, 
272, 281 , 332. . 

REBELIÃO OU LEV ANIE IN
DÍGENA: 28, 37, 38, 39, 59, 
[110], l 16, 141, 153. 

RECRlIT AMENfO (vide tam

bém, Exército,Marinha):03,09, 
11 , 12, 14, 34, 38, 49, 50, 52, 53, 
54, 55, 62, 65, 67' 68, 69, 72, 86, 
87,89, 117,119,129,130, 132, 
133, 153, 175, 194, 195, 199, 
210, 211 , 212, 213. 

RENDAS DAS ALDEIAS (vide 
também Bens dos Índios): 98, 
161, 198, 216. 

SALÁRIOS, Soldos e Côngruas: 
-de mdios no serviço público: 11 O, 

112, 124, 129, 130, 132. 
- de trabalhadores nas aldeias: 36, 

78, 191 , 205, 214. 
-de vigários, padres e missionári

os: 108, 136, 150, 193. 
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SARGENTO-MOROOSÍNDIOS: 
17, f9, 28,.29, 34,,37, 38, 39, 64, 
66, 76, 81,94: 

SOLDAOOSINDÍGENAS:46,99, 
107, 110, 111, J 12, 153, 189, 
382. 

SOLDADOS NAS ALDEIAS 
(vide também Destacamento): 
15, 18, 23, 25, 26, 30, 33, 36, 
117, 141.199, 327. 

TERRAS (vide também 
Aforamentos, Arrendamentos, 
Demarcação, Medição/discri mi
nação, Terras de Aldeias, TemlS 
de Aldeias Abandonadas ou Ex
tintas): 

-devolutas: 13, 48, 118, 156. 157. 
158, 176, 180, 183. 208, 231, 
232, 235, 236, 237, 238, 240, 
245, 247, 248, 249, 252, 254, 
255, 256, 2'37, 275, 283, 285, 
287, 289, 291, 292, 293, 295, 
296, 297, 301 , 302, 303. 304, 
305, 306, 308, 309, 310, 313, 
314, 317, 318, 319, 329, 330, 
333, 339,342, 349, 347,348. 

- para Patrimônio Imperial: 275, 
276, 282, 2.92, 294, 296. 303, 
304, 305, 306, 314. 

TERRASDEALDEIAS(videll:un
bém Administração das aldeias, 
Aforamentos, Arrendamentos, 
Bens dos Índios, Demarcação, 
Medição/discriminação): 

- apossadas por índios: 161. 180. 
187' 189, 203, 273, 282. 283. 
293,294,298,313,329. 

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO N ORDESTE 

-avaliação/descrição: 48, 161, 231, 
232, 333. 

- aviventação: 204. 
-dimensões: 34, 45, 48, 75, 82, 92, 

156, 157, 161 , 179, 231 , 232, 
278, 347. 

- invadidas: 100, 189, 199, 202, 
216, 226, 227' 254, 261, 278, 
288, 321, 324, 335, 352. 

-legitimação: 233,243, 244, 254, 
259, 275. 

- limites/localização: 63, J 61, 180, 
187, 189, 206, 207, 231, 232, 
242, 249, 253, 278, 333, 348, 
350, 351. 

- litígio sobre: 63, 161, 200, 201, 
285,291,301 , 339,350,351. 

-ocupadas por não índios: 34,49, 
152, 161, 186, 198, 202, 229, 
231, 232, 242, 288, 33J, 335, 
339. 

-para eolonização:48, 77, 84, 161, 
231, 232, 333. 

- referências: 16, 51, 182. 
- registro: 183, 186,217,231,287. 
- titulo: 156, 157, 158, 180, 186, 

189,231,232,242,282,289. 
- tombamente: 105, 280, 348. 
TERRAS DE ALDEIAS ABAN

OONADAS OU EXTINTAS 
(vide também Medição/discri
min~ ): 

- aforadas pelas Câmaras: 13, 156, 
157. 

-incorporadas aos Próprios Nacio
nais: 13, 118, 156, 157, 158, 159, 
161, 332,. 338, 339. 

-loteadas: 13, 216, 229, 329. 
-passam para Câmaras: 216, 295, 

338, 341, 342, 343, .344, 345, 
347, 353. 

-são devolutas: 13, 157, 161, 231, 
232,235,253,256, 329, 347. 

- venda: 13, 223, 253, 254, 255, 
256, 257, 295, 297, 308, 309, 
333, 347. 

TRABALHO INDÍGENA (vide 
também Marinha, Soldados in
dígenas): 

- nas aldeias: 36, 102, 103, 132, 
161, 268. 

-requisição para: 09,11,34,88,89, 
99, 122, 124, 130. 

- para particulares: 28, 125, 126, 
128. 

, para serviço público: 09, 12, 14, 
50,67,69,89,94,,99, 107, 110, 
111 j ll 2, 117' 121~ 122, 124, 
129, 130, 132, 167, 168, 194, 
195,210, 211 ,212,213,315. 

TRANSFERÊNCfA DE ALDEI
AS:07, l 0, 13,23, 51, 75, 76, 77, 
82, 84, 99, 10 1, 16). 

TRATAMENTO DADO AOS 
ÍNDIOS: 11, 14, 15,41,51,53, 
62, 72, 77, 84, 93;99, 105, 107, 
l 19, 129, 130, 152, 198, 335. 

TRIBUfOS, is~n~o: (vide tam
bém Direitos dos índios): 330. 

VILADEÍNDIOS:22,50, 161 ,98, 
189. 
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Figuram neste índic.e os locais' a que se refetêtb õs documentos que integram o Repertório. 
Indica-se~ entre parênteses, os lugares. qµê ·I)ão e:stão localizados em Sergipe, tespeitando
se a divisão política da época e utilizando-..se: as siglas atualmente em us0 Qaraas unidades 
da,federação. 
Quando a mesma loealidade.aparece com nontes diverso'S (ou grafias), remete-se às suas 
variantes que aparecem enumerada~ em ordem alfabética. No caso cle logradouros que 
mudam de statús, ou sãb classificados de m~is de-ummodo,. ·as denonünaçqes apai;ecem 
s.eparadas:por /. P0r exemplo: aldeia/vila/cidade. 

AB:AJ)IA(ViladaproYínc;iàdaBa): 
81, 161. 

ABRANTES (viladapt©,\!Úicia.da 
13a): 76. 

ÁGUA AZEDA- (àldeia/missão/ 
J!OV.óa~istritOtarraial): 07, 10, 
13,, 23~ 25) 2~,45,,48 .. S1r7'3, 75, 
76.; 77, 82, 83, 84, 9'7~ 101, 105, 
107, 108, 100, 110, 1J 1, 112, 
113, 114, 115, 116, Ll7.., 13~, 
154, 161, 215; 231, 232, 235, 
236 .. 237 j 252, .254. 25'5, 2.56, 
2/f>1, 259, 298, 273,:. 326,, 328~ 
332, 333, 350, 351. 

AL,AGÓÃS (pto:víncia): 70, 87. 
A.NlIUMAS (eqgel)ho ).: 29, 63, 86, 

92, lól,180,295,297. 
ARÁCAJU(sí:tio/cidade): 1;87,i89, 

212,213. 
ARAGÃO GRANDE: 348. 
,AftAUCUM (fazenda): 348. 
BA:HIA1(pTQvfucia/cidade):AO; 54, 

62, 64, 67, 68, 72,, 73, 80; 81 , 
112, ll9,199,245,298. 

BASTIÃO (sítig): 298. 
BARRA (engenho/quartel):. 22. 
BOA VISTA (~nno): 226. 
BURACO (ppvqa&_ão/Vil~): ~6J, 

198. 

CABEÇA DE NEGRO{íàzenô.©: 
348. 

CADÓS (eng~nh0/qiiartel): 29/37. 
C~ÇARA.(fazencla): 348. 

. -' 

GAMCAMANHA:,348. 
CAMPINH08·: 112. 
CAMPOS (distrito/muniçipioJ: 

107, 104,.180, (Vide €>àmposdo 
Ri:oReàl). 

CAMPO GERAL: 220. 
CbMPQS D<JRlO.REAL(fregve-

sia): 189. (YideCampos). 
QANABRABA (distrito): 74. 
CANJNDÉ (fazenda): 348. 
CAPELA {vila): 18;1. 
CASA DA TORRE.(terras): 348. 
CEARÁ{provínda): 15.:6, 159. 
CHAP AI>A(i:Udeia/disttitQlfregUe-

sia/pqvoado/município}: J 61, 
166, 200. 231 , 242, 243', 244, 
248, .249, 269, 171, 272, 273, 
280, 28:1, 282," 28~. 284, 2'85, 
281, 28~, 291, 292, 393,, 297~ 
299! 300, 301, 302, 303:, 308, 
300, 310,, 311, 3'12, 317, 318, 
319.; 320, '32J' 322, 323, J25, 
3'),7, 329~ 3.30, 333, ~39, 35,6. 

CIMBRES (provfueiadePe): 153. 
COLIDE: 348. 
CONCEIÇÃO (quartel): 25. 

CONV'EmODOCARMO (Hós
píeio): ljS. 

ÇOITÉ (sítio): 70. 
CURRALDEPEDRAS{dis.trito): 

70, 196, 197.. 
CURRA:LJNHQ (fa7.enda): M8. 
ESCQ.&IALJESCURIAL (enge

nho).: 82, 215. 
' ' ESPIRITO SANTG> (alGleial'.di'stti-

to/munieípi o/vjlaJfreguesi:a): 
119, 123., 133~ 137, 140,. 14§:, 
101,' 166, J73., rso: f9a, 200, 
226, 231, 232, 245. 250, 2~2, 
303. 

ESTÂNCIA (C,ornarca/distrita/vila/ 
cidade): 116,.171, 19l, 19'9,200, 
205, 232., 239, 25.4, 263, 27.2, 
2so; 281 , 2s2, 283. • 

Gl\RARÚ (~marca): 3i46, '.347; 
349.,, 352. 

GER U (afdeiaLmissãolclistrit@/fre
gu~ia/povoaçãolY.ila): 13, '.l~,23, 
25, 26, 50,, 71, 75, 77, 81, 98, 
l 01, 102, 103, 104, 106, 130, 
140.. •. 16lt l8Q, 187, 1&:8, 189,, 
191,, 1934 194, 19§ •. 199~ 200, 
201,, 2Ql, 204, Z05, 206, 207, 
209, 214. 219,.221, 222, '223,, 

A· 

227, 128, 231, 232, 235, 242, 
'243, 244, 261, 273, 275, 287, 
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'298., 309, 301, 3([1, 310., , ~21, 
324, 327, 328, 333, 335, 339. 
(Vide Nova TávQnl, Novo. To
mar, Tomar do Géru e Tomar}. · 

GOIÁS- (provmcia): 121. 
.dRÃO PARÁ: f89. 
GUARARIWA(ri{)): 161. 
HOSPÍCIO {povoação): 137, 161. 
HOSPÍCIO DE NOSSA SENHO-

RA.DA CONCEIÇÃO: 163. 
ILHA DO OURO (freguesia): 267, 

282, 3:38, 345;.347, 3~8. 353. 
ILHA DO FERRO (fazepda): 348. 
OOANS (fazenda): 348. 
ITABAIANINHA (tenn0/povQa-

ção/vi1Çl/município): 22,98,l 06, 
1801, 199 ... 200, 201, "203, 204. 
205., 1.(JJ, 214, 232., 247,, 282, 
'298, 317. 

ITABAIANA(freguesiâ/comarea): 
180i 276, 282, .283', 287, 305; 
314. 

IT APAROOUÁ (engenho):-82. 
ITAPORANGA (município/ter

mo): l 07, 268, 282, 320, 326, 
~50,,351. 

' .JI#,,.- . • 

JACARE (fazentlaJ: 348. 
JACIOBÁ (fazenda): 348. 
JAPARATUBA(riolmi5sãú/p0vo-

açà0'): 124; 1.65, 181, 193. (vide 
Nossa ·S-enhorn da Saúde da 
Japarafuba). 

LAGARTO(vila/oomarca): 22,50, 
180, 189, 199, '261, 265~ 273, 
298. 

LARANJEIRAS(comàita/mur:ricí-
pio): UO;· 1$:0~ ·193; 232,: 

LIM<JEIRO: 226. 
MARANHÃO (província): 189, 
MAROJM (vila): 112, 144, 147, 

23~. 
MARIBONDO (porto): 124. 
MATOGROSSO(província): 121. 
MDMNDELA (vila da Bà): 169, 

171. 
MUR:TA (engenho): 329. 
MtJTI:JOA (matas): 180: 
NOSSASENHORADACONCEI

ÇÃO DA ITABAIANlNHA 
(vila): 98. 

DOCUMENTOS PARA A HISTÔRlA lNDiOENA NO NORDESTE. 

NOSSASENHORADACONCE~ 
ÇÃO DO PORTO DA FOLHA 
(fregvesi~): l 93. 

NOSSA·SENHO.RADAPURIFI-... - - . . 

CAÇÃO DA CAPELA DE 
JAPARA'f{JBA(freguesia): 04. 

NOSSASaNHORA DA SAÚDE 
DAJAPARA1UBA: 193. (vide 
Jap~tuha).. 

NOSS-ASIDffiORADOSOCOR
RO{vilà): 97. 

NOVAESP.ERANÇA (~,ngenho): 
28.Q. 

NOVA T,ivoRA (viJ.á/víla defh
dios): 16.J, 189,. (Vide Geru, 
NQvo Tomãr, Tómar do Geru .e 
Tomar). 

NOVO TOMAR "(vil~ âe índios): 
161. (Vide Geru, Nova Távora, 
Tomar do,Geru e Tomar); 

OLHOS D' AGUA DOS CAVA
LOS: 180. 

ORICURTIUBA : 348. 
PACATUBA(aldeialmiS$ão/distri

tO/povoação/_tn.µnicí12io/f~gue
siatvilà): 07, 15, 17, 12, 19, 20, 
21,28,,,29, 3Ó, 31, 33, 34, 3j, 36, 
3& •. 39, 4ô, 41, 43, 44, 4-Q_, 49,,~2, 
53, 5~, 57' 58, 59, ô.1 , 62, 63, 64, 
66, [67], 69, 78, 79,, 80, 88, 86, 
87, 8~, [89),.90, 91, 92, 93, 94,, 
99, 100, 102, 103, 129,.1'32;133, 
139; 141, 142, 143, 148, 149, 
1?4, 1$4, l(iO, lô1, 162, 165. 
ISO, 2.u~·. 229, 231, 232, 235, 
236, 237,, 266, 2-88. 294, .Z95, 
297, 315,, 333, 339, .341, 342, 
343í 344. (Vide São Félix de 
Pacatµba). 

PEDRAS 'MOLES {mata,): 1,80. 
PENEOO(ViladeAlagoos):61,70, 

80, 87. 
PERNAMBUCO(pr.Qvíncia): 153, 

171. 
POÇO.DAS EURIBAS (fazencla): 

348. 
PORTO DA FOLHA Caldeia/nüs

sãa'ftegµesia/munidpio/morga
do/riacfio): 151,.161, F/7, 198, 
218, 231, 232, 235., 236, 239, 

24-0~ 3·33, 340~ 346, ~8. 349, 
387. €Vi<kSão Pedro, Sã0 Pectro 
do-São Franoisqo e São,Pech:o do 
Porto da folha). 

PORTUGAL: 189. 
POVOAÇÃO DO CEMITÉRIO: 

l75. 
PRA'J:A(engenho): 28,~ 65, 92. 
PRdPruÃ. (vila/cidade/oomareàY 

termo): 02,, 86, l75, 232, 239~ 
251, 252, 255, 333 .. 

QUINOONGÁ. (engenho): 76. 
REAL (rio): 161,:226. 
RIBEIRA DO VASA-BARRIS: 

25.5. 
RIO CdMPRIDO (engenho): 91 . 
RiôDEJANEIRO: (]5,08;09, 10~ 

12, 16, 44, 48, S5~ 72, 7'3c, 100, 
118, 12;5, 1.26, 1~8. 131, 1~5. 
136, 156, 157, 167, 176, 179, 
182, 183, 184, iss; is6, iss, 
190, 2of, 202,«206, 208, 209~ 
219~ 2121 213, .216ª 217~ 218, 
219., 220, 221, 222, 223, 214, 
~225, 227, 2'.2.8, 229, 230., ~'.33, 
235? 236, -237, 238,. 242-, l43, 
246. 249, 250, 253, 254, 2)6, 
257' 258, 2~. 262, 2q9, 270, 
273, l74l 275, ·2761 2./7, 278, 
286, 1289, 293., 294, Z96, 301, 
304~ 316, 320, 321, 3~8, 331., 
. 33~ 334 336 338 '.'.l'AA ·34'.' , .? . ~ 1 , , ~, ~, 

344,. 345, 349, 352. 
RIO REAL (aldeia/mis~pt>Voa-

do/oomarcá): 333. 
RODELAS (sertãtl}: 348. 
ROSÁR(O (distritô): 110. 112. 
SACO DOS MORCEGOS (ald~ia 

dâBa): 169. 
Sl\GUJM (rio): 161. 
SANTO AMARO (vila): 39~ 60, 

92, [110], 112. 
Sf\l'ITALUZIA (v.ilaftermo/distri,. 

to): 161~ 189, 19l,. 1$>9,203,,204, 
'207, 214, 271, 279, 280, 284, 
335. 

SÃO CRISTÓVÃO (ddad~): 23,, 
1s, 79, 102, 239, !3a3. 

$ÃOCRISTÔVÃól)ESERGlPE 
(Cidade): 40, 192, 193. 
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- , -SAOCRISTOVAODESERGIPE 
D'EL REI (cidade): 06, 07, 11, 
13, I4,24,40,451;n .. 54,55,58, 
59, 63, 64, 67, 68, 77, 80, 84, 95, 
96, 121 . 

SÃO FÉLIX DE PACATUBA 
(missão/aldeia): 44, 59, 63, 86, 
90, 100, 165, 193, 225, 315. 
(Vide Pacatuba). 

SÃO FRANCISCO (rio): 01 , 27, 
44, 49, 59, 63, 64, [70], 74, 80, 
133, 161, 231,'232, 266, 333, 
340, 348. 

SÃO PEDRO (aldeia/missão/mu
nicípio): O 1, 02, 78, 79, 97, 133, 
154, 196, 197, 198, 202, 212, 
213, 264, 266, 267, 338, 339, 
352, 353. (Vide Porto da Folha, 
São Pedro do São Francisco e 
São Pedro do Porto da Folha). 

SÃO PEDRO 00 RIO DE SÃO 
FRANCISCO (missão): 202. 
(Vide Porto da Folha, São Pedro 
e São Pedro do Porto da Folha). 

SÃO PEDRO DE PORTO DA 
FOLJ:;IA (missão/aldeia/ 
comarca): 77, 133, 150, 151, 
154, 177, 185, 196, 345, 347, 
352. (Vide Port9 da Folha, São 
Pedro e São Pedro do São Fran
cisco). 

SERGIPE (província): 06, 07, 08, 
11,, 13, 14, 15, 16,24,30,32,33, 
40, 43, 45, 51, 54, 55, 56,57, 58, 
59,62,63,64,67,68,69,77,80, 
81 , 84, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 
97, 98,99, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 12~, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 159, 151' 152, 
153, 154, 155, 156, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 178, 
179, 180, 182, 183, 184, 185, 
186, 188, 190, 191, 192, 193. 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 211, 213, 214, 
215, 218, 220, 231, 232, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 244, 245, 246, 247, 249, 
250, 251, 252, 255, 258, 259, 
260, 262, 263, 272, 279, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 300, 301, 302, 
303, 3Ô4, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 
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316, 317, 318, 319, 320, 321 , 
322, 323, 324, 325, 326, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 339, 3401 341, 
342, 343, 345, 346, 347, 348, 
349,350,351,352,353. 

TOMAR (vila): 10, 75, 76, 84. 
(Vide Geru, Novo Tomar, Nova 
Távora e Tomar do Geru). 

TOMAR DO GERU (vila/fregue
sia): 03,07, 13,50,51, 71, 75, 76, 
77, 84, 194, 195.(Vide Geru, 
Novo Tomar, Nova Távora e 
Tomar). 

V ARGEM GRANDE: 39. 
V ASA BARRIS (rio): 268. 
VILA NOVA (termo/distrito/ 

comarca/vila/cidade/município): 
15, 17, 18, 19,20,21,27,28,29, 
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 46, 47' 49, 52, 53, 57, 
59,61,62,63,64,65,66,74,80, 
112, 129, 133, 152, 154, 161, 
162, 180, 218, 266, 273, 276, 
314, 341, 342, 344. 

VILA NOVA REAL (distrito/ter
mo): 44. 

VILLEGAIGNON (quarteldoRJ): 
211. 

XJNGÓ (riacho): 348. 
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SÉRIE INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
Repertório de documentos para a 
história indígena (Sergipe) 

Guia de fontes para a história 
indígena e do indigenismo 

SÉRIE ESTUDOS 
Amazônia: etnologia e história 
indígena 

Majri Revisitada: a reintegração 
da Fortaleza de Macapá na 
tradição oral dos Waiãpi 

SÉRIE DOCUMENTOS 
Livro das Canoas _ 

Relatos da fronteira amazônica 
no século XVIII: Alexandre 
Rodrigues Ferreira e 
Henrique João Wilckens 
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INSTRUMENTOS 
DE PESQUISA 

E 

Q recente processo de recuperação da identidade 
étnica por parte de grupos indígenas considera-
-dos extintos desafia o entendimento de novas e, 
ao mesmo tempo, ancestrais realidades. Este li
vro apresenta as fontes arqujvfsticas para a füstó
ria indígena existentes em Fortaleza, Natal eAra· 
caju, com o resumo de centenas de documentos 
- quase todos inédit~ - localizados e micro
filmados no Arquivo Público do Estado do Cea
rá, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grãnde do Norte e_noArquivo Público do Estado 
de Sergipe. A documentação coletada repres~nta 
uma porta aberta na busca de pistas inovàdoras, 

' que permitam conhecer melhor o passado e o e.re
sente dos povos indígenas no Nordeste. Na trilha 
destas pistas afloram estados ora latentes oraex
pifcitos de afirmação do "ser índio", vivi~ps de 
fOf!lla dramática na luta pela sobrevivência, em 
situações de antigo e intenso contato. 

I 
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