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Com o in~cio da modernizac;áo do Arquivo Público do Estado do Maranháo-APEM, implantou-se, em
1992, o plano editorial desse órgáo visando a preservac;áo e divulgac;áo tlo seu considerável acervo, através da
edic;áo de guías, índices, ínventáríos, catálogos, repertórios etc.
A presente publicac;áo - Repertório de Documentos para a História Indígena no Maranháo - é mais
um título da série Instrumentos de Pesquisa, editado
pelo Arquivo Público, com a finalidade de democratizar as informac;óes contidas no acervo, tornando-as
acessíveis aós cidadáos de modo geral.
Este trabalho foi iniciado em 1993 pelo estagiário
do curso de História da Universidade Federal do L.,.Maranháo-UFMA, ~itonto.~_dparcJ.q Et~lré!.§il':~ A par- ~
tir do ano seguinte, técni~qs ·do Arquivo Público deram
continuidade as atividades de levantamento e descric;áo dos documentos, manuscritos e impressos, relativos a índios, localizados nas diversas sec;óes e setores
dessa instituic;áo.
As fontes identificadas e arroladas no final desta
edic;áo demonstram o quanto existe, ainda, sobre o tema
para ser tratado e divulgado, constituindo-se este Repertório urna amostra da vasta documentac;áo produzi-
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..
da e acumulada pela Secretaria do Governo sobre a
questáo indígena, nos períodos colonial e imperial.
As informac;oes encontram-se organizadas por
fundos e séries, e1n ordem cronológica; iniciando-se com
os registros dos Assentos, Desp achos e Senten c;as da
Junta de Missóes ( 1738-1777); descrevendo-se a partir daí, os registros gerais do Governo Central; registros e minutas d a correspondencia dos governantes do
Maranháo com diversas autoridades; correspondencia
comos Ministérios; Diretoria da Colonizac;áo e d emais
autoridades provinciais.
As fontes primárias, ora divulgadas, revelam um
universo, em parte desconhecido , sobre os índios
maranhenses; esperando o Arquivo Público, com estas
informa<;óes, contribuir para o conhecimentoo d as relac_;óes entre governo e os povos indígenas no Maranháo
nos séculas XVIII e XIX.
Maria Raimunda Araújo
Diretora do APEM

l NTRODU<;ÁO

A Secretaria do Governo do Maranháo, do período colonial até por volta do início da segunda década
deste século (1913) e a partir de entáo pelas suas sucessoras, r euniu, organica e cumulativamente, um acervo considerável de documentos referentes ao desempenho da administrac;áo pública maranhense. Essa documenta<;áo, hoje custodiada pelo Arquivo Público do
Estado do Maranháo-APEM, após cumprir sua condic_;áo primordial de "arsenal da administrac;áo" serve hoje
como "celeiro da história" regional, pela riqueza de informac;óes que oferece sobre os mais variados aspectos
da sociedade maranhense.
Um dos aspectos substancialmente representado
nesse acervo é o referente ao Índio e ao Indigenismo.
Através dessa documentac;áo é possível perceber a política indigenista e as ac_;óes governamentais no trato
com os índios, no sentido de submete-los e utilizá-los
como máo-de-obra, seja nas obras reais, nas roc;as,
como remeiros , como intérpretes, como guias de expedic_;óes, na abertura de estradas, na coleta etc. Como
também, deixa transparecer a reac;áo dos índios as
investidas alienígenas a sua sociedade, a sua cultura.
Nesse sentido, vale ressaltar a existencia do Livro de
Registro dos Assentos, Despachos e Sentenc;as da Junta de Missóes - 1738-1 777, o códice mais antigo do
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acervo, qu e tem como temática principal as quest6es
relacion adas com a liberdade e escravizac;ao de índios
e m estic;os. Entretanto muitos outros códices e docu m entos avuls os con correm igu alm ente para elucidar as
inais variadas facetas da temática, apresentando registros ímpares sobre a vida m aranhense n a Colonia, n o
Império e n a República.
A excelencia d as informac;oes cons tantes do acervo, particularmente, no que tange a questáo indígena,
indicou ao APEM a n ecessidade da elaborac;ao de instrumentos de p esquisa, vis ando socializá-las o mais possível. Assim, foram realizadas as atividades necessárias a produc;ao do presente Rep ertório , constando da
identificac;áo, descric;ao e r esu1110 de documentos localizados nos setores de códices e avuls os, pertencentes
aos vários fundos arquivís ticos existentes no APEM.
A documentac;áo trabalhada para a realizac;ao dessa t arefa abrange os períodos colonial e imperial, p ermitindo a identificac;ao de urna gama variada de assuntos r elacionados a ques tao indígena. Sao cons tantes as
informac;oes sobre: m áo-de-obra; escravidao; catequese
e civilizac;áo; descimentas; aldeamentos; r educ;ao; administrac;ao de aldeias; juris dic;ao temporal; conflitos
entre brancas e indígenas e intertribais; ataques a fazendas e povoados; organizac;ao e realizac;áo de entradas e bandeiras; criac;áo, trans ferencia e extinc;ao de
aldeias, colonias e diretorias-parciais; nomeac;ao e exonerac;ao de dirigen tes e funcion ários de órgaos voltados ao indígen a; r emessa de brindes e ins trumentos
agrícolas; uso de terras de indígenas; representac;oes
de abus os de lavradores contra indígenas e vice-versa;
epidemias; doac;áo de índios para o servic;o público;
estratégias visando a guerra intertribal; desinfestac;áo
de áreas; s alário p er cebido p or indígenas; aprendizado

11

de oficios; alistamento para efetivos militares; diversidade de oficios; entre outros.
Com a independencia do Brasil, vieram as transformac;oes políticas, económicas e sociais e a legislac;ao
foi sendo construída para atender a nova situac;áo. "A
legislac;áo indigenista imperial reflete, de forma nítida,
o projeto de unificac;ao cultural como reflete também
as contradic;óes e incoerencias que sempre caracterizaram a legislac;áo indigenista no Brasil". (ELIZABETH
M.B. Coelho, 1990, p. 84).
Também, nesse período, os documentos produzidos informam as mudanc;as acorridas na política indigenista e o posicionamento dos indígenas face aos tratamentos recebidos. É possível perceber a utilizac;áo de
métodos ora brandos e conciliatórios, ora rigorosos com
a utilizac;áo da forc;a, do terror e do desenraizamento,
como já havia acontecido no período anterior. Eram
medidas ofensivas e defensivas, onde eram elaborados
planos para· conter os índios, que se tornavam urna
ameac;a constante as fazendas e povoac;óes. Sáo consideráveis os registros das reac;óes indígenas (ataques a
povoac;óes e fazendas, correrias, roubos, fugas etc) na
proporc;áo que iam perdendo os seus espac;os; bem
como das medidas para coibir essas reac;oes, entre elas,
o trabalho de catequizac;áo, no sentido de amansar, p~
cificar e convencer os silvícolas a se submeterem aos
interesses do Estado, principalmente como auxilio dos
religiosos.
Percebe-se um fortalecimento da política indigenista, quando em 1845 é criada a Diretoria-.G eral. dos
Índios, desencadeando urna série de Diretorias-Parciais e Colonias em várias regioes da Província. Esse
sistema perdurou até o final do Império. A documenta-
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c;ao do período tra~a sobretudo da criac;ao dessas diretorias e colonias, das nomeac;óes e demissóes de diretores, solicitac;ao de relatórios sobre a situac;ao dos aldeamentos, quantidade e qualidades dos índios e suas
atividades , remessas de brindes e instrumentos de lavouras para as colonias e diretorias, orientac;ao aos diretores na conduc;ao das aldeias ou colonias, decadencia de· aldeias, questóes de terra, contenc;ao de rebeldias dos índios e des pesas com as diretorias e colonias.
Enfim, é importante ressaltar que toda essa documentac;ao foi produzida por elementos dos quadtos
governamentais, seja da Corte, da Colonia, da Província, das diretorias, das cidades, vilas ou povoados. Portante, transmite a visao d9 conquistador, dos segmentos dominantes, entretanto, possibilita recuperar a posic;ao do indígena e, por conseguinte, reconstituir a sua
história.

Maria Helena Pereira Espínola
Historiadora do APEM

PERÍODO COLONIAL
1738 - 1822

J UNTA DE

MrssóES

Livro O1 ( 1738-1 777)
Registro dos Assentos, Despachos e
Sentenfas que se determinarem em
cada Junta de Missóes na cidade de
Sdo Luís do Maranhdo .
•

001 • Termo de junta em que foram analisados os feitos de Francisco e Alberto contra Francisca Correia e de Inocéncio contra Joao Pinheiro Moniz.
Sao Luís do Maranhao, 8 de novembro de 1 738;
fls. 3-3v
002 •Termo de junta em que foram analisados os feitos de Luis da Silva de Mello contra seus escravos e de Manoel de Andrade da Fonseca contra
"
Angela
da Silveira. Sao Luís do Maranhao, 22 de
novembro de 1738; fl . 3v.
003 •Termo de junta em que foram analisados autos
de embargo de Luís da Silva de Mello contra
Ignácia de Brito. Sáo Luís do Maranhao, 20 de
dezembro de 1738; fl. 4.
004 • Termo de junta em que foram,... analisados autos
de Manoel de Andrade contra Angela da Silveira,
vindos por apela~áo da Ouvidoria do Pará. Sao
Luís do Maranhao, 7 de mar~o de 1739; fls. 44v.
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005 • Termo de junta em que foi analisad a urna p etic;áo
d a índia Antonia, d a aldeia de Taguapiry, escr avizada por Diogo Freire, que a r ecebeu do princip al d a aldeia, como pagamen to d e urna dívida
equivalente a 18 resgates; tendo a junta d eclarado livre a índia, após ouvir as partes. Sáo Luís, 8
de junho de 1739; fls.4v-5v.
006 • Termo de junta em que foram analisad as as petic;oes d e Manoel de Cairos, de Tapuitapera, solicitando a entrega de u1na s u a filha forra, tida
com urna serva de José Mesquita; e de Cláudia,
mameluca reclam.a ndo ter s ido escravizada por
J oáo Teófilo de Barros, sendo os processos encaminhados ao oµvidor-geral (juiz privativo das
liberd ades ). Sáo Luís do Maranháo, 42 d e junho
d e 1739; fls. 5v-6.
007 •Termo de junta sobre dúvida do ouvidor-geral,
como juiz das liberdades dos índios, no que
concerne ao julgamento de causas em que sáo
parte religiosos e indígen as. S á o Luís do
Maranháo, 13 de julho de 1739; 11s . 6-6v.
008 •Termo de junta em que foi analisado r equerimento de Antonio Luiz Coutinho, tesoureiro d a Tropa de Resgates do Maranháo, apelando para que
pudesse pagar os direitos sobre 29 escravos na
Provedoria do Maranháo, onde habita, em virtude de ter sido constrangido a pagá-los no Pará.
Sáo Luís do Maranháo , 13 d e julho de 1 739; fls.
6v-7 .
009 •Termo d e junta em que foi anaHsado r equerimento de Lourenc;o Belfort, capitáo-cabo d a Tropa
de Resgates do Maranháo, apelando para que pu-
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desse pagar os direitos sobre 11 3 pec;as na
Provedoria do Maranháo, onde h abita, em virtud e d e ter sido constrangido a p agá-los no Pará.
Sáo Luís do Maranháo , 20 dejulho de 1739; fl . 7 .
O1O • Termo de junta em que foram analisados autos
d e José da Fonseca contra Basílio Arnant; e do
padre Antonio de Almeida con tr a o padre freí
Ignácio de Almeida e seus escravos. Sáo Luís do
Maranháo, 16 de janejro de 1740; fl. 7v.
O11 • Termo de junta em que foram analisados: requerimento do comendador do Convento d as Merces s olicitando a restituic;áo d e 8 escr avos da aldeia dos Anapurus; e autos d e ap elac;áo dopadre Antonio de Almeida .e s eu irmáo contra as
servas Júlia e Brígida. · Sáo Luís do Maranháo,
3 0 de janeiro de 1743; fls. 7v-8.
O12 • Termo de junta em que foi analisado um auto
mandado. fazer contra Antonio de Almeida
Serráo, a pedido do procurador-geral dos índios, por maltratar e prender por longo tempo seus
escravos pretos da Mina. Sáo Luís do Maranháo,
30 de marc;o de 1743; fl. 8.
O13 • Termo de junta em que foi analisado auto de embargo impetrado por Brígida e s u as filhas contra Antonio de Alm:eida e o padre freí Ignácio de
Almeida. Sáo Luís do Maranháo, 6 de abril de
1743; fls . 8v-9.
O14 • Termo de junta em que foi analisada declarac;áo
do governador e capitáo-general do Estado dando conta de haver mandado descer 18 1 pessoas,
entre grandes e pequenas, dos sertoes do rio
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Negro para a aldeia de Sáo José, n a ilha do
Maranh áo , a fim de cuidarem do gado dos
contratadores das carnes, como era hábito dos
índios dessa aldeia. Sáo Luís do Maranháo, 12
de agosto de ~ 7 43; fls . 9-9v.
O15 • Termo de junta em que foi analisada provisáo
régia ordenando que fossem encaminhados pareceres dos membros da Junta a respeito de apela<_;áo impetrada por Luís de Mello e Silva na
Rela<_;áo de Lisboa. Sáo Luís do Maranháo, 17 de
setembro de 1743; fls . 9v-10v.

016 • Certidáo passada por Joáo Ferreira, da Companhia de Jesus, r~itor do Colégio de Nossa Senhora da Luz, de Sáo Luís, considerando livres
do cativeiro 1O pe<_;as descidas do sertáo do rio
Japurá pelo padre Joáo Antonio Baldez e postas
na aldeia de_Sáo José, na ilha do Maranháo. Sáo
Luís do Maranháo, 1° de agosto de 1745; fls . 111 lv.
O1 7 • Termo de junta em que foi analisado requerimento de Antonio Baldez e Silva, pai e fiador do
padre Joáo Antonio Baldez, protestando contra
decisáo da Junta, que considerou livres do cativeiro 10 pe<_;as descidas por seu filho do sertáo
das Amazonas e postas na aldeia de Sáo José,
na ilha do Maranháo. Sáo Luís do Maranháo, 13
de agosto de 1745; fls. 11-12.

018 • Termo de junta em que foi analisada provisáo
régia consultando a respeito da utilidade da instala<;áo de um pesqueiro, semelhante ao do Pará,
onde seriam utilizados índios Trambembezes,
Caicaízes e Guanarés, tendo o reitor do Colégio
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dos Jesuítas emitido parecer contrário ao projeto. Sáo Luís do Maranháo, 30 de novembro de
1745;fl.12.
019 • Termo de junta em que foi analisado requerim ento de José de Meireles, capitáo-mor do
Mearim, solicitando um religioso da Ordem de
N.S . do Monte do Carmo. Sáo Luís do Maranháo,
25 de abril de 1746; n. 12v.
020 • Traslado de Termo de junta convocada na cidade do Pará para apreciar urna representa<;áo em
que José de Meireles, capitáo-mor do Mearim,
demonstrava a necess idade de religiosos para
converter os índios habitantes das margens daquele rio. Sáo Luís do Maranhao, 25 de abril de
1746; íl. 13.
021 • Traslado de peti<_;áo em que José de Meireles,
capitáo-mor do Mearim, pede socorro religioso,
militar, armas e muni<;óes para promover a conversáo dos índios das inargens daquele rio . Sáo
Luís do Maranháo, 25 de abril de 1746; fls. l 3l 3v.
Oss: EM DESPACHO

o GOVERNADOR E CAP/TAO- GENERAL ORDENOU QUE FOSSE

PROVIDENCIADO CONFORME O SOLICITADO. A o FINAL DO D OCUMENTO ENCONTRASE

o "TRAsL.ADo

DE RELA<;Ao DAS CouSAS QUE SE PEDE".

022 • Termo de junta em que foi analisada proposta de
Francisco Pedro de Mendon<_;a Gurjáo, governador e capitáo-general do Maranhao, solicitando
que lhe fossem apontados meios para combater
os índios Guegue que, saindo de sua redu<;áo no
sertáo de Gilbués, andavam cometendo assassinatos e assaltos aos comboios de gado oriundos
das ribeiras de Gurguéia, Parnaguá e Piauí com
destino a Minas e a Babia; tendo a Junta decidí-

.
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do que fosse tirado sumário de testemunhas e
providenciados os meios necessários a
deflagrac;áo de guerra defensiva contra os referidos gentios. Sáo Luís do Maranháo, 1O de julho
de 1747; fls. 14-15.
023 • Termo de junta em que foi analisada proposta de
José Pinheiro de Meireles, ex-capitáo-mor do
Mearim, pedindo a confirmac;áo das ordens passadas pelo ex-governador e capitáo-general, J oáo
de Abreu Castelo Branca, para fazer entradas de
paz aos índios daquela ribeira; solicitando, ainda, auxílio de um religioso , armas e munic;óes.
Sáo Luís do Maranháo , 21 dejulho de 1747; fls.
15-16.
"
O as: No

PREÁM BULO DO DOCUMENTO CONSTA UMA BREVE DESCRJ(:ÁO DA REGLAO

E DE SUA ATUA<;ÁO PARA CONSEGUIR A PAZ COM OS ÍNDIOS HABITANTES DO VALE
DO RIO M EARIM.

024 • Termo de junta em que foram analisadas petic;oes dos índios Aranhiz solicitando a restituic;áo
de suas mulheres reduzidas na aldeia dos
Araioses; e exposic;áo que José Pinheiro de
Meireles fez de suas práticas para estabelecer a
paz e conversáo de diversas nac;oes indígenas da
ribeira do Mearim. Sao Luís do Maranhao, 6 de
agosto de 1747; fls. 16-16v.
025 • Termo de junta em que foi analisado requerimento do índio Maurício Rayol, capitáo da aldeia de Marudá, solicitando que fossem baixadas ordens, visando trazer de volta a sua aldeia,
índios e índias fugidos para as ribeiras do
Pindaré e Maracu e para Tapuitapera, já que eram
empregados nos correios entre o Maranháo e o
Pará; tendo a Junta concordado com os termos
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do pleito, desde que náo se tratasse de casais
unidos pelo matrimonio. Sáo Luís do Maranháo.
16 de setembro de 1748; fl. 17.
026 • Termo de junta em que foi analisada representac;áo do índio Caetano solicitando alforria para
sua esposa, a índia Maria, da aldeia de Maracana,
por se encontrar em poder de Domingos de Lemas. Sáo Luís do Maranháo, 16 de setembro de
1748; fl. 1 7v.
027 • Termo de junta em que foram analisados: carta
de José Pinheiro de Meireles solicitando os meios necessários para aldear índios descidos das
matas do Mearim, tendo a Junta ponderado ser
mais eficaz, ter ele, como reféns, filhos e filhas
dos principais das tribos e só depois de
estabelecida a paz, fundar a aldeia e fazer as roc;as; e requerimento.de Jacinto de Sampaio Soares solicitando permissáo para fazer guerra aos
índios Acoroá, que lhe impediam de levar a bom
termo urna bandeira de descobrimento do ouro,
tendo a junta negado seu pleito por ser pessoa
de outra capitania. Sáo Luís do Maranháo, 9 de
novembro de 1748; fls. l 7v-18v.
028 • Termo de junta em que foi analisada proposta de
Francisco Pedro de Mendonc;a Gurjáo, governador e capitáo-general do Maranháo, feíta a Sua
Majestade para empreender guerra defensiva
contra os índios Guégues, tendo a Junta opinado pelo cumprimento da decisáo real. Sao Luís
do Maranháo, 23 de novembro de 1748; fls. 19:
19v.
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029 • Termo de junta em que foi analisado o capítulo
de urna carta do governador e capitao-general
ordenando a destinac;ao da quanlia de 60$000
réis em produtos para que José Pinheiro d e
Meireles distribuísse entre os índios dispersos
d as cabeceiras do rio Mearim . S a o Luís do
Maranhao, 30 de setembro de 1749; fl . 19v.
030 • Termo de junta em que foi analisada proposta de
Francisco Pedro de Mendonc;a Gurjao, governador e capitao-general do Maranhao, sugerindo a
permanencia de um religioso m er cedário, munido de récursos para adquirir mantimentos, e de
utensilios para distribuir entre os índios habitantes das serras. do rio Mearim. Sao Luís do
Maranhao, 27 de fevereiro de 1750; fls. 20-20v.
031 • Termo de junta em que foi analisada ordem régia
mandando nomear imediatamente religiosos da
Companhia de Jesus, no número suficiente, para
a educac;ao e catequese dos índios da ribeira do
Mearim, munidos com os recursos n ecessários.
Sao Luís do Maranháo, 27 d e maio de 1750; fls.
20v-21 .
Oas:

E STANDO EM

SAo L uís

TRES íN01os E UMA íNDIA DAQUELA REGIA.o. FOI

MANDADO DAR-LHES ROUPAS E UTENSÍLIOS A1'R.AVÉS DA T ESOURARIA DOS
R ESCATES.

032 • Termo de junta em que foi analisado um r equerimento dos moradores das ribeiras do Itapecuru
e Parnaiba solicitando permissao para organizar urna bandeira contra os índios Timbira,
Guegue e Coroá, que seguidamente cometiam
mortes e roubos na regiáo, em prejuízo dos interesses particulares e da Fazenda Real; solicitando também urna ajuda de custo e1n armas e
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munic;óes para a empresa, bem como a nomeac;ao do sargento-mor Joao do Rego Castelo Branco para cabo da expedic;ao; tendo a junta concordado comos pleitos. Sao Luís do Maranháo,
22 de junho de 1750; fls. 21 -2 1v.
033 • Termo de junta em que foram analisadas: proposta pedindo a substituic;áo do procurador dos
índios por estar exercendo func;áo militar, tendo
a Junta concordado; petic;áo do índio Ambrósio
dos Reis , a servic;o dos religiosos carmelitas e de
quatro índios dos sertóes das Amazonas, pedindo carta de liberdade. Sao Luís do Maranhao,
27 de agosto de 1751; fls. 22-22v.
034 • Termo de junta em que- foi lida urna provisao
r égia disciplinando o salário de índios empregados no servi<;o ordinário, como oficiais de canoas (piloto e proeiros) e como oficiais de servi<;os
m ecfuúcos; e requerido wn livro dos assentamentos de índios alforriados para facilitar a divisáo
deles por quem necessitasse. Sáo Luís do
Maranháo, 29 de agosto de 1751; fls. 23-23v.
035 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apela<;ao de liberdade da índia Margarida e
seus filhos contra a viúva Maria Pereira; e requerimen tos do índio Ventura, da aldeia dos
Anapurus, preso na cadeia da capital, e do índio
Antonio José, natural da cidade de Macau, solicitando carta de liberdade . Sao Luís do
Maranhao, 18 de dezembro de 1751; fls . 23v24.
036 • Termo de junta em que foram propostos requerimentos da Camara de Sao Luís solicitando ín-

24

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

dios forros de aldeias para equipar a canoa do
con tratador das carnes; e de Arcindio e seus parentes da aldeia de Cuma e Vicente, da aldeia de
Bararuá, distrito dorio Negro, solicitando carta
de liberdade e autos de apelac;áo de liberdade da
índia Margarida e seus filhos contra a viúva Maria Pereira. Sáo Luís do Maranháo, 5 de fevereiro de 1752; fls. 24v-25.
037 • Termo de junta em que foram analisados: petic;áo de Adriano P. Teixeira solicitando a entrega
de escravos seus apreendidos em meio aos índios Guegue; requerimentos do índio Tomé, oriundo dos sertóes das Amazonas, e da índia
Gregória, da nac;ao Ja Aujuary, solicitando carta
de liberdade; e autos de pedido de liberdade da
índia Margarida e seus filhos contra a viúva Maria Pereira. Sáo Luís do Maranháo, 11 de marc;o
de 1 752; fls. 25v-26.
038 • Termo de junta em que foram analisados: petic;áo da índia Ignácia e sua irmá, dos sertóes do
Pará, solicitando carta de liberdade; requerimentos dos índios Margarida Cafuz e sua filha Clara,
Felipe, da nac;áo Araiós, Gregória, da nac;áo Ja
Aujuary, Arcenio e seus parentes da aldeia de
Cumá, solicitando carta de liberdade; do procurador do_s índios solicitando carta de liberdade
para 4 índios do sertáo das Amazonas; de José
da Mota Verdade solicitando correr no Juízo das
Liberdades processo movido contra a índia Luiza;
e da viúva Vicencia Teixeira solicitando juntada
de documentos comprobatórios de sua posse sobre o índio Arcenio; autos de pedido de liberdade tendo como partes a índia Margarida e seus
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filhos e a viúva Maria Pereira. Sáo Luís do
Maranhao, 15 de abril de 1752; fls. 26-27v.
039 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos da índia Tereza e seus filhos, da nac;áo
Guanaré, residentes em Tapuitapera, solicitando carta de liberdade; e autos de pedido de liberdade da índia Margarida e seus filhos contra
a viúva Maria Pereira. Sáo Luís do Maranhao, 6
de maio de 1752; fls. 27v-28.
040 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos de Francisco Serejo, d~ Tapuitapera,
solicitando a conservac;áo em seu poder da índia
Tereza e seus filhos, da nac;áo Guanaré, dos índios Arcenio e seus parentes da aldeia de Cun1á
e de Anacleto, Manoel, Maria, Bárbara, Perpétua, Xavier, Frutuoso, Vitória e Desidério, do sertáo do Pará, nac;ao Manoá, solicitando carta de
liberdade; autos de apelac;áo sobre liberdade,
tendo como partes a viúva Francisca dos Santos
e seus filhos e a índia Apolónia. Sao Luís do
Maranhao, 20 de maio de 1 752; fls. 28v-29v.
041 • Termo de junta em que foram analisados: peti<;áo da viúva Francisca dos Santos solicitando a
doa<;áo de dais filhos de sua ex-escrava, a índia
forra Apolónia, comprometendo-se a pagar-lhes
salários; autos de apelac;ao sobre liberdade tendo como partes a viúva Maria Pereira e a índia
Margarida e seus filhos. Sao Luís do Maranháo,
3 de junho de 1752; fls. 30-30v.
042 • Termo de junta em que foram ·lidas duas cartas
de Jacinto de Sampaio informando estar pronto
para passar a confirmac;áo de paz com os índios
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Amanajós e tratar do seu descimento, tendo a
junta deliberado que o mesmo viesse em junta
expor sobre o assunto. Sao Luís do Maranhao,
14 dejunho de 1752; fls. 30v-3 1.
043 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos dos índios Tereza, da nac;ao Guanaré,
Arcenio e seus parentes, Ponciana, do sertao do
Par.á , Manoel Cafuzo por sua mulher Luiza
Cafuza, filha de Ana, dorio das Amazonas, solicitando carta de liberdade; autos de apelac;áo
sobre liberdade tendo como partes a índia Margarida e seus filhos e a viúva Maria Pereira, acordando a Junta por dar carta de liberdade a requerente. Sáo Luís do Maranháo, 17 de junho
de 1752; fls. 3 l-32v.
044 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos da índia Rosa, dos sert6es do rio
das Amazonas, solicitando carta de liberdade;
de Francisco de Azevedo, procurador dos índios, solicitando destituic;áo do cargo; e da viúva
Maria Pereira, solicitando a restituic;áo de escravos indígenas retirados de seu poder por sentenc;a da Junta; e autos de apelac;áo sobre liberdade para vistas as partes: Maria Pereira e a índia Margarida e seus filhos. Sao Luís do
Maranháo, 1° de julho de 1752; fls. 33-33v.
045 • Termo de junta em que Jacinto de Sampaio exp ós seu plano para promover a paz e o
descimento dos índios Amanajó, tendo a Junta
ponderado ser de maior utilidade no momento
fazer guerra ofensiva contra os índios Acoroá e
Timbira (que tem constantemente provocado prejuízo ao interesse particular e a Fazenda Real),
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tendo-o como comandante, para o que poderia
dispar do refor~o de 300 índios Gamela e os voluntários que conseguisse, além de missionário,
armas e munic;6es. Sáo Luís do Maranháo, 5 de
julho de 1752; fls. 34-35 .
046 • Traslado de um rol em que Jacinto de Sampaio
apresentou as condic;6es para empreender guerra ofensiva contra os índios Acoroá e Timbira.
Sao Luís do Maranháo, 5 de julho de 1752; fls.
35-36.
04 7 • Termo de junta em que foram analisados: requerimento de Francisco de Azevedo solicitando sua
destituic;áo do cargo de procurador dos índios,
senda o seu pedido deferido; artigas de suspeic;áo
apresentados pela viúva Maria Pereira contra o
voto de religiosos de Santo Antonio no processo
que move contra a índia Tereza e seus filhos e
por índios Arcan contra religiosos jesuítas e
carmelitas~ autos tendo corno partes a viúva Maria Pereira e a índia Margarida e seus filhos. Sáo
Luís do Maranháo, 12 de agosto de 1752; fls.
36-37.
048 • Termo de junta em que foram propostos artigas
de suspeic;ao apresentados pela índia Margarida
e seus filhos contra o voto de religiosos de Santo
Antonio, jesuítas e carmelitas no processo que
move contra a viúva Maria Pereira e pela víúva
Maria Pereira contra o voto de religiosos de Santo Antonio e de um mercedário no mesmo processo. Sáo Luís do Maranháo, 19 de agosto de
1752; íls. 37-38.
049 • Termo de junta em que foram propostos requerimentos da viúva Maria Pereira, solicitando ama-
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nutenc;áo da suspeic_;áo que fez, ao voto de religiosos de Santo Antonio e de um mercedário no
processo que move contra a índia Margarida e
seus filhos , e do desembargador e ouvidor-geral
da Capitanía, solicitando a nomeac;áo de um procurador dos índios em virtude da demissáo de
Francisco de .t\zevedo. Sáo Luís do Maranháo,
11 de setembro de 1752; fls. 38-39.
050 • Termo de junta em que foi apresentado o capitáo
Silvestre da Silva Baldez, non1eado procurador
dos índios da Capitanía, e propostos um requerimento da índia Tomázia, filha de Maria, oriunda dos sertóes das Amazonas, solicitando carta
de liberdade e autos de apelac;óes sobre liberdade tendo como partes a índia Margarida e seus
filhos e a viúva Maria Pereir a. Sáo Luís do
Maranháo, 3 de outubro de 1752; fls. 39v-40.
051 • Termo de junta em que Severino de Faria, capitáo-mor interino da Capitanía, justificou as razóes pelas quais a Junta p assou longo tempo sem
reunir-se e determinou novo calendário para sua
convocac;áo; foram analisados autos de apelac;áo
sobre liberdade, devolvidos do Juízo das Liberdades , da índia Gertrudes contra Manoel RodrigÚes Bitencourt, de Tapuitapera; da índia
Maria contra Felipe de Santiago; e·da mameluca
Ana contra o prior do Convento do Carmo de
Alcantara; e requerimentos dos índios Camília,
Simplício, Josefa e outros solicitando carta de
liberdade. Sáo Luís do Maranháo, 28 de julho
de 1753; fls . 40-41.
052 • Termo de junta em que foran1 analisados: requerimento do desembargador ouvidor-geral da Ca-

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO MARANHÁO

29

pitania s olicitando a nomeac;áo d e um procurador dos índios em virtud e d a enfermidade do
titular, capitáo Silvestre da Silva Baldez; petic;óes
da índia Tomázia e seus filhos solicitando declarac;áo de liberdade e de Miguel Rebelo Mendes
solicitando a presenc;a em Junta de seu escravo,
o índio Teodósio; requerimento do procurador
dos índios solicitando ordem para mandar reco lher índios da aldeia de Sao José, na iiha do
Maranháo , refugiados na ribeira do Itapecuru,
no Icatu e na aldeia de Turiac;u, sugerindo , ainda a reorganizac;áo da referida aldeia comos índios julgados livres do poder de Manoel da Silva
Leáo, que perambulavam p ela cidade de Sáo
Luís , e pelos que obtivessem sentenc;a de liberdade, e expando seu entendimento da legislac;áo
reguladora do direito de liberdade dos índios
oriundos dos sertóes do Amazonas. Sáo Luís do
Maranháo, 4 de agosto de 1753 ; fls. 41-43v.
053 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos do desembargador ouvidor-geral da Capitanía solicitando a nomeac;áo de um procurador dos índios senda nomeado o capitáo Ignácio
Gomes .Leitáo, e da índia forra Ignácia Maria solicitando a presenc;a do ajudante Ign ácio Coelho
na primeira reuniáo da Junta p ara apresentar o
título de escravidáo da requerente. Sáo Luís do
Maranháo, 11 de agosto de 1753 ; fls . 44-44v.
054 • Termo de junta em que foram analisados: requerimento de Miguel Rebelo Mendes, despachando
para o Juízo das Liberdades para averiguac;óes;
e petic;óes do índio Teodósio a r espeito d a contenda mantida contra Miguel Rebelo Mendes,
encaminhado ao escriváo, e da índia Ignácia
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Maria solicitando pronúncia do suplicado, o ajudante Ignácio Coelho, n a primeira reuniáo da
Junta. Sáo Luís do Maranháo, 18 de agosto de
1753; fls . 44v-45.
055 • Termo de junta em que foi analisada urna petic;áo
da índia Ignácia, sendo ela declarada livre, devendo ser reintegrada a sua aldeia de origem.
Sáo Luís do Marai1háo, 1° de setembro de 1753;
fls. 45v-46.
056 • Termo de junta em que foi analisado um requerimento apresentado na Junta de 28 de julho de
1753, tendo resolvido por e conservar em liberdade os índios suplicantes até preva em contrário . Sáo Luís do Maranháo, 22 de setembro de
1753; fls . 46-4 7.
057 • Termo de junta em que foram analisados: autos
d e apelac;óes vindos conclusos do Juízo das Liberdades, dando conhecimento as partes. Sáo
Luís do Maranháo, 6 de outubro de 1753; fl . 4 7.
058 • Termo de junta em que foram analisados: autos
conclusos tendo como partes a mameluca Ana e
o prior do Convento do Carmo de Alcantara; artigas de suspeic;áo apresentados pela mameluca
Ana contra os votos de religiosos carmelitas no
processo movido contra o prior do Convento do
Carmo de Alcantara; requerimento da viúva
Joana Pereira solicitando vistas da sentenc;a que
conferiu liberdade aos índios Simplicio, Josefa
e outros; autos de a p elac;áo de liberdade
con clusos através dos quais os índios Porciano,
Dionízio, Raimundo, Francisco e Maria foram declarados livres por náo ter sido apresentado pelo
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suplicado o competente título de cativeiro. Sáo
Luís do Maranháo, 14 de d ezembro de 1754; fls .
4 7v-48.
059 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de a pelac;áo de liberdade conclusos da índia
Maria contra Felipe de Santiago, de Tapuitapera;
e requerimentos de Joana Pereira solicitando
vistas dos autos movidos contra a índia Josefa e
outros, sendo indeferido, e do índio Tomé solicitando carta de liberdade do cativeiro imposto por
José Barbosa. Sáo Luís do Maranh áo, 5 de outubro de 1754; fls. 48-49.
060 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos de José Constantino Serejo solicitando a restituic;áo de urna n egra descendente de
índios, descida do sertá o, e dela, solicitando declarac;áo de liberdade, sendo julgada livre; de
José Barbosa solicitando vistas da sentenc;a de
liberdade conferida ao negro Tomé, descendente
de índios; da cafuza.Domingas e da índia Joana
solicitando carta de liberdade do cativeiro imposto por Catarina Pereira e Antonio dos San- .
tos, respectivamente; e proposta do governador
da Capitanía sugerindo a nomeac;áo de um procurador dos índios, sendo nomeado Balthazar
Fernandes Neves. Sáo Luís do Maranháo , 12 de
outubro de 1754; fls . 49-50.
061 • Termo de junta em que foram analisados: requerimento do cafuzo Bento, filho d a índia Josefa,
escrava de José da Costa Camello; solicitando a
exibic;áo do título de escravidáo, e representac;áo
do governador do bispado pedindo a reforma de
resoluc;áo que proibia o assento de religioso na
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Junta representando-o. Sáo Luís do Maranháo,
7 de dezembro de 1754; fls. 50-51 v.

Sáo Luís do Maranháo, 22 de marc;o de 1755;
fls. 52v-53.

062 • Termo de junta em· que foram analisados: requerimentos dos filhos da cafuza Antonia solicitando carta de liberdade do cativeiro imposto por
Margarida Muniz; da índia Aguida Vermelho reclamando da demora para a conclusáo do processo em que era parte; do prior do Convento do
Carmo de Tapuitapera solicitando a juntada em
processo dos votos de todos os deputados, inclusive os impedidos, que poderiam faze-lo por
escrito ou através de substituto. Sáo Luís do
Maranháo, 14 de dezembro de 1754; fls. 52-52v.

064 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade das índias Mónica,
Ignácia, Maria e suas filhas Francisca e Faustina
contra Damazo Ribeiro Viégas e sua filha Thereza
Maria de Jesus, sendo concedidas vistas as partes, em virtude de embargo proposto pelos apelados; requerimentos da índia Maria e suas filhas Francisca e Faustina solicitando embargo
da sentenc;a contra elas proferida, apresentac;ao
do título de escravidao pelos apelados, suspeic;áo
do voto do juiz das liberdades no seu processo e
interrogatório de testemunhas a respeito de maus
tratos e sevícias praticados pelos apelados; da
mameluca Ana do Sacramento solicitando vistas da sentenc;a contra ela proferida e em favor
do prior do Convento do Carmo de Tapuitapera;
do cafuzo Francisco solicitando que nao fosse
removido da cidade; nem abrigado a trabalhar,
estando doente, enquanto perdurasse a causa de
liberdade movida contra o prior do Convento do
Carmo, pedindo ainda pressa na definic;áo da
causa; do cafuzo Bento solicitando providencias
para ser conservada a sua liberdade conseguida
em Lisboa, pedindo, portante, que náo fosse
obrigado a servir aos religiosos mercedários; da
índia Mariana, solicitando fosse declarada livre,
como era desde que foi descida por Manoel
Damasceno, tendo a Junta deferido seu pleito,
pois sua senhora, Ana de Sá, náo apresentou o
título de escravidao no tempo fixado; proposta
de Gonc;alo Pereira Lobato e Souza, governador
da Capitanía do Maranháo, para a nomeac;áo do
capitáo-mor Ignácio Gomes como procurador

;

063 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos da índia Quitéria e seus irmáos solicitando informa<;óes sobre a tramita<;áo dos autos
de apela<;áo de liberdade que moviam contra
Manoel Rodrigues e sua mulher Joana Soares;
de Ricardo da Fª Eufrázia solicitando a conservac;áo "na quase posse de suas liberdades as índias Catherine, Domingas, Theodora e seus descendentes", conforme decisáo da Junta de 27 de
fevereiro de 1727, confirmada por Sua Majestade, em virtude de pleito identico patrocinado por
Joana Pereira; do índio Manoel solicitando a
apresentac;áo de título de cativeiro pelos
testamenteiros de Manoel Gonc;alves Torres; da
índia Mariana da aldeia Marinha, solicitando a
apresentac;áo de título de cativeiro por Ana de
Sá; autos de apelac;áo de liberdade da mameluca
Deodata contra Izabel Correa solicitando vistas
as partes e da mameluca Ana contra o pior do
Convento do Carmo, tendo a Junta decidido
conservá-la em cativeiro na posse do convento.
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dos índios, em virtude do falecimento do titular,
e para o estabelecimento, na aldeia de Sáo José,
dos índios descidos do interior da Capitania pelo
capitáo José Meirelles. Sáo Luís do Maranháo,
28 de junho de 1755; fls. 53-54v.
065 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos da índia Clara solicitando declara<_;áo
de liberdade; da índia Quitéria solicitando declara<;áo de liberdade e ser posta na casa do procurador dos índios , já que residía na casa de
Joaquim da Serra Freire; <leste solicitando a reposi<;áo da índia Quitéria a sua casa, obrigandose a tratá-la como forra e a pagar-lhe salário; da
índia Maria e outros solicitando que náo fossem
vendidos durante a tramita<;áo da causa, senda
notificada a suplicada para assim proceder; do
cafuzo Francisco solicitando que náo fosse re,.
movido da cidade e assistido com o necessário,
estando doente, pelo prior do Convento do
Carillo; propostas do governador da Capitanía
para exame da situa<;áo de cativeiro a que estavam submetidos os índios Guegue, Timbira, ·
Acoroá-A<;u e Mirim e Pracati, descidos pela expedi<;áo comandada pelo cabo J oáo do Rego
Castelo Branca, em cumprimento de provis6es
passadas respectivamente em 1739 e 1751, e
para qt1e lhes fossem comunicados todos os ataques e insultos praticados pelos índios Guegues
e outros na ribeira do Parnaguá, visando providenciar a guerra que se adequasse ao caso. Sáo
Luís do Maranháo, 8 de julho de 1755; fls. 5556v.
066 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos da índia Quitéria contra Joaquim da
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Serra senda convocados ambos para esclarecimentos; de Rosa Cafuza e suas irmás, encaminhando a questáo ao Juízo competente; da índia Mariana, intimando os suplicados para oferecer defesa; da índia Apolónia contra Francisco
Pereira e sua irmá Maria dos Santos, convocando os suplicados para apresentar seus argumentos; da índia Clara contra Domingos Pereira e
sua máe Anastácia Coelho, decidindo intimar o
suplicado para apresentar título de cativeiro em
até 4 meses; de Anastácia Coelho contra a índia
Clara, mandando restituir a índia a casa da suplicante até ordem contrária; da índia Joana
contra Bento Rodrigues Cardoso, declarando ser
ela escrava a vista de registro apresentado e autos de apela<_;áo de liberdade da mameluca Ana
contra o prior do Convento do Carmo, mandando dar vistas as partes. Sáo Luís do Maranháo,
27 de setembro de 1755; fls. 56v-57.
067 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos da índia Claudina, decidindo a parte
suplicada apresentar defesa por escrito e título
de cativeiro em 3 dias; da índia Ignácia contra
Tereza de Jesus, mandando a suplicada dar fian<;a as suas custas; da índia Quitéria contra
Joaquim da Serra, decidindo conservar a suplicante na casa de seu marido, o mameluco José
Días. Sáo Luís do Maranháo, 11 de outubro de
1755; fl . 5 7v.
068 • Termo de junta em que foram analisados: causa
de apela<;áo de liberdade de Felipe Santiago, tutor dos órfáos Gregório e outros, contra a índia
Maria, deliberando a Junta pela confirma<_;áo da
senten<_;a do juiz das liberdades; e requerimen-
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tos da índia Mariana solicitando a devolu<;ao de
seus filhos que estavam em poder de Manoel
Fernandes e de Jacinto de Figueiredo, intimando a ambos para esclarecimentos; do índio
Martinho, de quem foi solicitado declarar a casa
de quem assiste; da índia Ana Timbira, decidindo deixá-la assistindo na casa do procurador dos
índios até defini<;ao de sua condic;ao; de Ignácio
de Oliveira, decidindo pelo comparecimento do
suplicante e suplicados. a índia Claudina e Josefa
de Almeida, para averiguac;ao da condi<;ao da
índia; do índio Manoel, que veio preso do Turi,
mandando-o ficar na casa do procurador dos
índios até nova ordem;
e da índiaApolónia, acon• •
selhando-a a requerer ac;ao de proclama<;ao de
liberdade no Juízo da Ouvidoria e, havendo causa pendente, seja notificada a suplicada para nao
vende-la. Sao Luís do Maranhao, 25 de outubro
de 1755;fls.57~58~

070 • Termo de junta em que foi analisado um requerimento de Antonio da Luz, intimando a suplí.cante Luzarda da Costa, a apresentar em 3 días
o título de cativeiro. Sao Luís do Maranhao, 31
de janeiro de 1756; fl. 59v.

069 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;ao de liberdade da índia Mónica contra
Tereza de Jesus; requerimentos da ·índia
Deodata, mandando requerer por autos o beneficio alegado; dos índios Manoel e Luzia, intimando os suplicados a apresentarem título de escravidao em 30 dias; da índia Claudina, determinando a apresenta<;ao de um procurador; da índia Josefa, mandando encaminhar seu requerimento a instancia competente e proposta do governador da Capitania discorrendo a respeito do
destino dado aos índios descidos dos sertóes da
Capitanía por José de Meirelles. Sao Luís do
Maranhao, 8 de dezembro de 1755; fls. 58v-59.

072 • Termo de junta em que foi analisada urna proposta do governador da Capitania do Maranhao
solicitando o envio de religiosos para promoverem a catequese dos índios Aranhis; e confirmada senten<;a do ouvidor-geral, juiz das liberdades, declarando livres do poder de Manoel
Rodrigues Bitencourt a índia Gertrudes e mais
descendentes da índia Ana. Sao Luís do
Maranhao, 7 de fevereiro de 1756; fls. 60v-6 l.

071 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;ao de liberdade da mameluca Deodata
contra Antonio Gon<;alves solicitando embargo;
da mameluca Ana contra o prior Mathias de Sao
Boaventura, que solicitava ser a apelante restituída a seu poder; causas de liberdade do índio
Manoel contra Manoel Gonc;alves Torres, recomendando a Junta o uso dos meios competentes; e requerimentos de Francisco Cafuzo contra
Belchior Furtado Mendon<;a, decidindo pela pres enc;a em junta das partes em tres días, e da índia Claudina contra Ignácio de Oliveira, intimando-o a apresentar título de cativeiro. Sao Luís
do Maranhao, 4 de fevereiro de 1756; fl. 60.

073 • Termo de junta em que foram analisadas: causas
de apelac;ao de liberdade dos índios Mónica,
Ignácia e seus filhos contra Damázio Ribeiro
Viégas e sua filha Tereza de Jesus, dando por
concluso o processo e mandando lavrar as certi-
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d6es necessárias; e requerimentos da índia Cirília
contra José Saraiva, de Tapuitapera, e do índio
Francisco contra a viúva e herdeiros de Pedro
Carrilho, decidindo que os suplicados apresentassem título de escravidáo; da mameluca
Deodada, assentando que requeresse autos; de
Gabriel Días solicitando a restituic;áo do índio
Manoel a sua casa; da índia Antonia da Luz contra Luzarda da Costa, do Mearim mandando
apresentar resposta firmada por termo e testemunhada no distrito; do procurador dos índios,
determinando que fosse lavrado alvará de liberdade beneficiando os índios por ele representados. Sáo Luís do Maranháo, 26 de marc;o de
1756; fls. 61-62 .•
07 4 • Termo de junta em que foram anai1;::;ados: causas
de apelac;áo de liberdade da írtdiá Mónica contra
Damázio de Oliveira e sua filha Tereza Maria de
Jesus, decidindo pela convocac;áo das partes em
virtude de novos documentos juntados ao processo, e da mameluca Ana contra o prior Mathias
de Sáo Boaventura, assentando que as partes esclarecessem os embargos impetrados; e requerimentos da índia Clara contra Anastácia Coelho,
e de Antonio do Espírito Santo, sendo declarados forros; da índia Laura contra Mathias Pereira e outros, sendo estes intimados a mostrarem
título de escravidáo do índio Francisco contra a
viúva e herdeiros de Pedro Carrilho, intimando
os suplicados a apresentrem defesa em 20 dias;
da índia Cirília contra José Saraiva, instando o
suplicado a apresentar objec;áo; da índia Rita e
suas irmás contra Diogo Fernandes, decidindo
que o suplicado apresente título de escravidáo
em 3 dias; de Rosa Maria dos Reis contra a índia

Maria, sendo esta intimada a apresentar título
de liberdade na primeirajunta; e da índia Josefa
contra Izabel de Ascenc;áo, mandando a suplicante conservar-se na casa do juiz das liberdades até o término da causa. Sáo Luís do
Maranháo, 8 de maio de 1756; fls. 62-63.
075 • Termo de junta em que foram analisados autos
de apelac;áo de liberdade da mameluca Deodata
contra Izabel Correa, determinando a permanencia do processo em máos do procurador dos índios para vistas. Sáo Luís do Maranháo, 15 de
maio de 1756; fls. 63-63v.
076 •Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade da mameluca Deodata
contra Izabel Pereira, mandando dar vistas a
apelada para pronunciar-se; e requerimentos da
índia Laura contra Matheos, mandando a índia
conservar-se onde estava, náo podendo ser vendida sem a apresentac;áo do título de escravidáo;
de Rita contra Diogo .B ernardes, recomendando
as partes a apresentac;áo da causa do Juízo do
Contencioso, por ser'. ela objeto de delicadas investigac;6es; e da índ~a Maria contra Rosa Maria
dos Reís, sendo concedido a suplicada o prazo
de 90 dias para a apresentac;áo do registro da
índia. Sáo Luís do Maranháo, 29 de maio de
1 756; fls. 63v-64.
077 • Termo de junta em que foram analisadas: causa
da apelac;áo de liberdade da negra Custódia contra Josefa Coutinho, sendo concedidas vistas as
partes; e proposta do governador da Capitanía
expendo os termos de correspondencia recebida dos oficiais da Camara da Vila de Móxa e de
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moradores da ribeira do Gurguéia, solicitando
providencias para levar a cabo guerra contra o
gentio Guegue, que devastava a regiáo; matando
a popula<;áo e desorganizando as fazendas; tendo a Junta instruído·ao ouvidor-geral da comarca
a lanc;ar máo de urna derrama, em nome de Sua
Majestade, pelos moradoes de suajurisdic;áo com
vistas a formac;áo de efetivo militar capaz de fazer frente ao referido gentio. Sáo Luís do
Maranháo, 7 de agosto de 1756; fls. 64-65.
078 • Termo de junta em que foram analisados: requerimentos de Rosa Maria dos Reis contra a índia
Maria confirmando a decisáo da Junta de 29 de
maio de 1756; do índio Francisco, mandando
fazer a juntada da certidáo de notificac;áo; e de
José Saraiva contra a índia Cecília, intimando o
suplicante a apresentar título de escravidáo em
180 días. Sáo Luís do Maranháo ... (•J de agosto
de 1756; fls. 65-65v.
079 • Termo de junta em que foram analisados: proposta do governador da Capitanía apresentando
a Provisáo Régia que determinava a guerra contra os índios Guegué e recomendando a aplicac;áo de seus dispositivos contra os índios Acoroá
Mirim e Ac;u, Paracati e Timbira, que também
assolavam as regióes que habitavam; e requerimento do índio francisco contra os herdeiros de
Pedro Carrilho, mandando-o correr no Juízo Privativo das Liberdades, conforme votos de religiosos jesuítas, mercedários e franciscanos, apesar de votos contrários dos governadores da Capitanía e do Bispado e do ouvidor-geral, que que(•J Tal como aparece no original, sem o día em que r ealizou-se a sessáo da Junta.
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riam o índio declarado forro. Sao Luís do
Maranháo, 23 de setembro de 1756; fls. 66-67. ·
080 • Termo de junta em que foram analisados: exposic;áo do governador da Capitanía solicitando que
fossem ouvidos os moradores da fregues ia de
Pastos Bons e outras próximas sobre a conveniencia de concorrerem coro os meíos necessários
a guerra contra os gentíos Guegue, Timbira e
Acroá, a imitac;ao dos povos do Piauí, tendo a
Junta concordado como exposto, aconselhando
os moradores a organizarem a sua custa os efetivos militares e mandando o governador provelos de munic;áo de guerra, em vista da pobreza
da regiáo; causa de apelac;áo de liberdade de
Tereza Maria contra suas escravas as índias
Mónica, Ignácia e seus filhos; e requerimentos
do índio Antonio, recomendando ser ouvido a
parte, o superior do Colégio de Tapuitapera; e
da índia Maria e sua irmá Apolinária, assentando que deveria ser ouvido em 8 dias o padre
comendador de Tapuitapera. Sao Luís do
Maranháo, 27 de novembro de 1756; fls. 67-68.
081 • Termo de junta em que foram analisadas: causas
de apelac;áo de liberdade da índia Marcelina,
mandando o processo ao Juízo das Liberdades
para informac;óes sobre os procedimentos
adotados; intirpando o suplicado a apresentar
defesa e o suplicante a solicitar caso; do índio
Aurélio, curador de menores para assistir sua
defesa; da índia Florencia, concedendo 1O di as
para o suplicado o título solicitado, devendo o
suplicante ficar livre, caso a solicitac;ao náo fosse atendida; da índia Cecília mandando o escriváo do Juízo das Liberdades citar a suplicada
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para apresentar título de escravidáo no prazo que
lhe foi dado em junta pretérita. Sáo Luís do
Maranháo, 29 de janeiro de 1757; fl. 68v.
082 • Termo de junta em que foram analisadas: causas
de apelac;áo de liberdade de Aurélio, nac;áo
Marrou , dando alforria ao suplicante, pois náo
foi apresentado o título de escravidáo pelo suplicado; da índia Cipriana, recomendando-a a apresentar o processo en1 tribunal competente; do
procurador dos índios representando a índia
Paula contra Francisco de Borba e do índio Eugenio, mandando o juiz das liberdades intimar
os suplicados para apresentarem título de escravidáo em 20 dia~; e requerimento da índia
Maria contra Rosa Maria, encaminhando ao
ouvidor geral para deferimento. Sáo Luís do
Maranháo, 5 de fevereiro de 1757; fl. 69.
083 • Termo de junta em que foram analisadas: causas
de apelac;áo de liberdade da negra Custódia Pereira contra Josefa Coutinho, enca1ninhando
para julgamento do ouvidor-geral, do índio Au"."
rélio, dando-lhe vistas da resposta da suplicada
e informando-lhe a falta de pronunciamento do
curador dos órfáos; e da índia Suzana, mandando seu processo ao J uízo das Liberdades. Sáo
Luís do Maranháo, 19 de fevereiro de 1757; fl.
69v.
084 • Termo de junta em que foram analisadas: declarac;óes do governador da Capitanía versando sobre alvará com forc;a de lei de Sua Majestade,
desabrigando os ministros da Junta de realizarem o trabalho temporal relativo a administra<;áo das aldeias, ordenando que conservassem

"as igrejas e o mais pertencente ao comum das
aldeias" da mesma forma que se achavam sob
pena de responsabilidade; e causa de apelac;áo
de liberdade da mameluca Deodata e seus parentes contra Izabel Correia da Silva, sendo confirmada a sentenc;a requerida. Sáo Luís do
Maranháo, 5 de marc;o de 1757; fls. 70-70v.
085 • Termo de junta em que foi lido um termo assentado pela Junta do Pará e solicitando o pronunciamento dos membros da Junta do Maranháo
a respeito do seu conteúdo, tendo a maioria concordado com a observancia das disposic;óes emitidas, alguns inclusive apresentaram documentos parajustificar seus votos e outros apresentaram protestos e requerimentos contrários. Sáo
Luís do Maranhao, 13 de abril de 1757; fls. 7171 v.
086 • Cópia de Termo de junta feito na cidade de Belém
do Pará, em 1O de fevereiro de 1757, no qual o
hispo daquela Diocese propós que os párocos
regulares das aldeias ficassem sob sua jurisdic;áo no que concerne ao ministério paroquial,
segundo determinac;oes de bulas papais e ordens
régias vigentes. Sao Luís do Maranháo, 13 de
abril de 1757; fls 71v-72v.
087 • Cópia de protesto de autoría de José da Rocha,
reitor do Colégio de N. S. da Luz, da Companhia
de Jesus, contra a decisáo tomada em Junta de
13 de abril de 1757, alegando que os membros
de sua ordem nao podiam paroquiar sem licenc;a especial da Santa Sé, baja vista serem proibidos pelos seus documentos de constituic;áo, embora aprovassem a decisáo no que nao afetasse
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a ordem. Sao Luís do Maranhao, 13 de abril de
1757; fls 73-73v.
088 • Cópia de requerimento de José da Rocha, reitor
do Colégio de N. S. da Luz, da Companhia de
Jesus encaminhado ao governador da Capitania,
solicitando a conserva<;ao da posse das igrejas
administradas pela Ordem nas aldeias de índios
com toda a ju~isdi<;ao, fun<;óes e privilégios definidos por Sua Majestade, já que foram fundadas com recursos próprios da Ordem; e reclamando da intromissáo de religiosos ordinários
na jurisdi<;ao da mesma. Sao Luís do Maranhao,
13 de abril de 1757; fls. 73v-74.
089 • Cópia de bando de b4 de mar<;o de 175 7, do
governador da Capitania, dando publicidade ao
alvará régio, for<;a de lei, e provisao régia,
derrogando a Iegisla<;ao que permitía aos religi. osos realizarem a administra<;ao temporal das
aldeias e ordenando que nas vil as fossem preferidos índios naturais e de seus distritos para exercitarem os cargos de juízes ordinários, vereadores e oficiais de Justi<;a. Sao Luís do Maranhao,
13 de abril de 1757; fls. 74v-76.
090 • Termo de junta em que foram analisadas: declara<;ao do governador da Capitanía comunicando
o encaminhamento de cópia do Termo de junta
da sessao de 13 de abril de 1757, a Francisco
Xavier de Mendon<;a Furtado, governador e capitao-general do Estado, comos documentos apreciados naquela ocasiao; solicita<;ao feíta ao governador do Bispado, pedindo a apresenta<;ao
dos párocos necessários para todas as vilas e
lugares da Capitanía, em cumprimento das or-
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dens do hispo do Pará; e ordem ao ouvidor-geral
para que assistisse com ele, pessoalmente, o estabelecimento das vilas e lugares na Capitania.
Sao Luís do Maranhao, 18 de junho de 1757;
fls. 76-76v.
091 • Termo de junta em que foi feita declara<;ao do
governador da Capitanía expondo as medidas
legais emanadas de Sua Majestade visando coibir "a injusti<;a com que neste Estado se tinhain
cativado tanta imensidade de índios e a tiranía
com que eram tratados" e determinando "que os
índios (fossem) governados no (funbito) temporal pelos governadores e ministros e seus principais". Sao Luís do Maranhao, 23· de junho de
1757; fls. 76-77.
Oas: DA FL.

77 A 84v FORAM REGISTRADAS CÓPIAS DAS I...EIS DE 10.11.1640,

01.04.1680, 06.06.1755

E DO .AI...VARÁ DE

07.06.1755,

TRATANDO DA

ABOI...I('ÁO DA JURJSDI(:ÁO TEMPORAI, DOS MISSIONÁRJOS SOBRE OS ÍNDIOS •

092 • Termo de junta em que foi lida urna ordem de
Sua Majestade, expedida pelo Conselho Ultramarino, tendo a junta acordado devolve-la para
melhor exame real, visto seu conteúdo ferir a Lei
de 06.06.1755. Sao Luís do Maranhao, 23 de
setembro de 1757; fls. 84v-85.
ÜBS: DA FI....

85

29.06.1757,

DETERMINANDO QUE AS APEI...A(:ÓES DE SENTEN('AS DE I...IBERDADE

A

85v

FOI REGISTRADA CÓPIA DA ÜRDEM RtGIA, DE

DE ÍNDIOS PROFERIDAS NAS JUNTAS DE MISSÓES PODIAM SER IMPETRADAS NO
Juízo vos FeITOS DA CoROA DAS REI...Ac;:'óEs.

093 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apela<;ao de liberdade do mameluco José Florindo contra Manoel . Maciel Gago e Francisco
Xavier de Aragao, da Gafuza Domingas contra
Catarina Pereira, e de Vitória contra o capitaomor José Garcez do Amara!, sendo declarados
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livres em virtude de serem descendentes de indígenas; e de Rita e Cirília contra Francisco Pereira de Abreu, declarandó serem elas cativas
por descenderem de pretos. Sao Luís do
Maranhao, 6 de abril de 1758; fls. 85v-86.
094 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;ao de liberdade da mameluca Raimunda
contra José Bruno de Barros e outros; de Ignes
e seus filhos, habilitados por sua morte, contra
José Cardozo Delgado e Diogo Bernardes de Sá,
testamenteiros de Manoel Afonso Pereira, e dos
cafuzos Pedro, Clemente e parentes contra Francisco e Leandro Pereira e herdeiros de Joao Pereira de Lemos, sendo todos declarados livres
por serem descendentes de indígenas. Sao Luís
do Maranhao, 8 de abril de 1758; fls. 86-86v.
095 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;ao de liberdade da mameluca Deodata
e seus parentes contra Izabel Correa e Antonio
Gonc;alves Pereira; de Ignácia e Margarida contra Jerónima de Souza; de Pedro Paulo contra
religiosos da Companhia de Jesus; e da
mameluca Ana contra Manoel Marques; sendo
todos declarados livres por serem descendentes
de indígenas; e requerimento de Francisco Pereira de Abreu solicitando a permanencia da sentenc;a proferida contra suas escravas, enquanto
o processo tramitasse, em virtude de vistas solicitadas pelas rés. Sáo Luís do Maranhao, 15 de
abril de 1758; fls. 87-87v.
096 • Termo de junta em que foi analisada declarac;ao
do governador da Capitanía, dando conta da
sublevac;ao de parte dos índios Gamela aldeados

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓP.IA INDÍGENA NO MARANHÁO

47

e missionados na ribeira do Mearim e demonstrando a urgencia de serem tomadas medidas
eficazes para conte-los e evitar que grassasse um
clima de animosidade mais profundo na regiao;
tendo a Junta sugerido mudá-los para área bem
distante da de origem, como praticado com outras tribos em outras épocas; trazer a capital os
cabec;as e principais deles para persuadi-los da
conveniencia da mudanc;a, ben1 como alguns rapazes para, passando alguns días na cidade, informarem seus pares do bom tratamento recebido. Sao Luís·do Maranhao, 10 de1narc;o de· 1759;
fls. 87v-88.
097 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;ao de liberdade do índio Antonio contra o padre Francisco da Veiga, subprior da Casa
de Residencia da Vila de Santo Antonio de
Alcantara; do mameluco Xavier contra Manoel
Castelo Branco; do mestic;o Bento contra José
da Costa Curvelo, sendo todos declarados livres;
de Pedro Paulo contra religiosos da Companhia
de J esus e de Francisco Pereira de Abreu contra
:. as cafuzas Rita e Cirília, sendo concedidas vistas as partes. Sao Luís do Maranhao, 7 de abril
de 1759; fls. 88v-89.
098 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;ao de liberdade da mamelucaAna contra o prior do Convento do Carmo de Tapuitapera
e do cafuzo Silvestre e seus parentes contra José
da Mota Verdade, sendo declarados livres por
satisfazerem as disposic;óes da Leí das Liberdades e por desistencia do apelado do primeiro
processo. Sao Luís do Maranhao, 6 de outubro
de 1759; fls. 89-89v.
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099 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade das cafuzas Rita e Cirília
e outros contra Francisco Pereira de Abreu, senda deferido o recebimento de embargos. Sáo Luís
do Maranháo , 9 de outubro de 1759; fls. 89v-90.
100 • Termo de junta sobre a falta de quorum dos vogais necessários para a análise dos processos
constantes da pauta. Sáo Luís do Maranháo, 23
de agosto de 1760; fls. 90-90v.
1O1 •, Termo de junta em que foram analisados: autos
de Pedro Paulo da Costa contra padres jesuítas,
determinando a Junta que o processo tramitasse pelas instancias competentes; e autos de apelac;áo de liberdade da cafuza Lourenc;a e suas
irmás contra José Bruno de Barros e da índia
Raimunda, suas irmás e filhos contra José Soar es da Silva, mandando apresentarem embargos
no prazo de 3 dias, segundo o interesse de cada
parle; do comendador do Convento das Merces
de Alcantara contra o cafuzo Feliciano, filho da
rnulata Vicencia e outros, julgando ter o apelante provado a condic;áo escrava dos apelados por
descenderem estes da preta Maria e seu marido
Brás; e de Silvestre e seus parentes contra o sargento-mor José da Mota Verdade, declarando
nulas algumas sentenc;as anteriores para possibilitar a conclusáo dos autos e a sentenc;a final.
Sáo Luís do Maranháo, 30 de agosto de 1760;
íls. 90v-9 l v.
102 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade da mameluca Maria,
do servic;o de Bernardo da Silva Gatinho, contra
o padre Antonio dos Santos Camello, testamen-
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teiro de Francisco Xavier Caldas, sendo declarado livre do cativeiro. Sáo Luís do Maranháo, 13
de setembro de 1760; fls. 91 v-92.
103 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade de Rita e Cirília contra
Francisco Pereira de Abreu, senda recebidos "os
embargos que por parte das mesmas se fizeram
e julgaram por provados para o efeito de serem
admitidas". Sáo Luís do Maranháo , 20 de setembro de 1760; fls. 92-92v.
104 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade da mameluca Maria,
do servic;o de Bernardo da Silva Gatinho, contra
o padre Antonio dos Santos Camello, sendo recebidos os embargos propostos para as partes
contraditarem; das índias Raimunda, Gertrudes
e seus filhos contra José Soares da Silva, determinando o exame da matéria pelos membros da
Junta que náo o haviam feito; e da cafuza
Lourenc;a e suas irmás Ángela e Clara contra José
Bruno de Barros, mandando alguns membros
da Junta formularem seu,parecer. Sáo Luís do
Maranháo, 21 d.e fevereiro de 1761; fls. 92v-93.
105 • ·Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade da cafuza Lourenc;a e
suas irmás contra José Bruno de Barros e das
índias Raimunda, Gertrudes e seus filhos contra José Soares da Silva, sendo declaradas livres do cativeiro. Sáo Luís do Maranháo, 22 de
junho de 1761; fls. 93-93v.
106 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade do índio Felipe, por sua
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mulher Andreza, contra Luís Francisco Padilha,
mandando encaminhar para a apreciac;áo de vogais; e assinadas as sentenc;as proferidas nos
autos da cafuza Lourenc;a e outros contra José
Bruno de Barros. Sáo Luís do Maranháo, 27 de
junho de 1761; fls. 93v-94.
107 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade do índio Felipe, por sua
mulher Andreza, contra Luís Francisco Padilha;
de Rita e Cirília contra Francisco Pereira de
Abreu; e de Maria da Conceic;áo contra Francisco do Rego, sendo todos declarados livres; e da
cafuza Lourenc;a e suas irmás contra José Bruno de Barros, determinando o pronunciamento
das partes acerca do recebimento de embargos.
Sáo Luís do Maranháo, 29 de agosto de 1761;
fls . 94-95.
108 • .Termo de junta em que foram analisados: requerimento da cafuza Micaella, determinando aparte
responder em 24 horas; autos de apela<;áo de
liberdade de Vitória contra Francisco Amandio
Lanc;arote, sendo declarada livre; e causa de apela<;áo de liberdade de Raimunda e outros contra
José Soares da Silva, sendo recebida "a apelac;áo no efeito devolutivo". Sáo Luís do Maranháo,
8 de janeiro de 1762; fls. 95-96.
109 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apela<;áo de liberdade de Silvestre e seus parentes contra José da Mota Verdade, por seu
testamenteiro Antonio David da Costa; de
Maurícia e seu filho Francisco contra o prior do
Convento do Carmo, sendo declarados livres; da
índia Paulina contra o reitor do Colégio da Com-

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO MARANHÁO

51

panhia de Jesus, através do procurador da Coroa, sendo julgado e provados os artigos de manutenc;áo e posse; e requerimento da cafuza
Micaella contra Feliciana de Souza Muniz, de
Alcantara, determinando que a suplicada provasse a escravidáo da suplicante em 30 dias. Sáo
Luís do Maranháo, 25 de janeiro de 1762; fls.
96-97.
110 •Termo de junta em que foram analisadas: causas
de apelac;áo de liberdade da cafuza Gervázia contra Lourenc;o de Cantanhede e do mameluco Severo contra Tereza de Jesus, sendo ambos declarados livres; e de Silvestre e seus parentes
contra o sargento-mor José da Mota Verdade por
seu testamenteiro Antonio David da Costa, mandando cumprir a senten<;a final acordada nos
embargos. Sáo Luís do Maranháo, 22 de abril
de 1762; fls. 97-97v.
111 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apela<;áo de liberdade da cafuza Faustina contra Luiza Maria da Assun<;áo, sendo declarada
escrava; da cafuza Luzia contra Diogo Fernandes
e José Frazáo de Linhares, sendo declarada livre; e de Angélico e Agostinho. filhos de Vitóri.a,
contra Francisco Armandio Lan<;arote, tendo a
Junta desconfiado da autoria de urna peti<;áo, a
ela encaminhada, atribuída aos suplicantes. declarando-se escravos. intimou-os a confess~ a
autenticidade ou náo do documento; urna vez
negada determinou a presen<;a do suplicado para
apresentar contesta<;áo. Sao Luís do Maranháo,
26 de janeiro de 1765; fls. 98-98v.
112 • Termo de junta em que foram analisadas: causas
de apelac;áo de liberdade de Paulina e seus des-
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cendentes, sendo declarados escravos; de Antonio Francisco da Luz contra a índia Maria, declarando-lhe livre; e embargos contra a sentenc;a
proferida a favor da cafuza Luzia, mandando que
fosse cumprida a sentenc;a. Sáo Luís do
Maranháo, 28 de marc;o de 1767; fls. 98v-99.
113 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade da índia Felícia contra
Xavier Francisco de Queiroz e da índia Micaella
e outras contra Feliciana de Souza Muniz, Antonio dos Santos Reís Veloso .e Félix Padilha, da
vila de Alcantara, sendo as apelantes declaradas
livres,devendo, entretanto, pagar os días de servic;o devidos aos apelados. Sáo Luís do
Maranháo, 6 de setembro de 1768; fls. 99-100.
114 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade da índia Gertrudes contra Pedro Vaz de Siqueira, sendo julgada livre; e
de Helena contra Joáo Mendes da Silva, sendo
declarada escrava. Sáo Luís do Maranháo, 23
de fevereiro de 1770; fls. 100-lOOv.
· 115 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade das índias J oana e
Margarida contra Francisco Xavier Correa e da
mulata Maria contra Pedro de Souza Muniz, sendo julgadas livres; e de Helena contra Joáo Mendes da Silva, autorizando a recepc;áo de embargos. Sáo Luís do Maranháo, 24 dejulho de 1770;
fls . 1OOv-101.
116 • Termo de junta em que foram analisados: autos
de apelac;áo de liberdade de Maria e sua filha
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Eugenia contra J oáo Amorim Ribeiro e Manoel
Antonio Pereira Caldas, sendo julgadas livres; das
índias Joana e Margarida contra Francisco Xavier
Correa, determinando o cumprimento da sentenc;a embargada e de Anastácia Rodrigues contra o mestre-escola Felipe Camelo de Brito, autorizando a recepc;áo de embargos. Sáo Luís do
Maranháo, 6 dejulho de 1771; fls. 101-102.
117 • Termo de junta em que foram analisados: embargos propostos nos autos de apelac;áo de liberdade da índia Helena contra Joáo Mendes da
Silva, mandando reformar a sentenc;a de escravidáo da índia Anastácia Rodrigues e da
mameluca Maria contra o mestre-escola Felipe
Camelo de Brito, mandando-os cu.mprir as sentenc;as de liberdade das apelantes. Sáo Luís do
Maranháo, 13defevereirode 1773;fls.102-103.
118 • Termo de junta em que foram analisados embargos propostos por Ignez Raimunda da Purificac;áo, decidindo náo acolhe-lo por náo se tratar
de matéria atendível e ter sido objeto de discussáo em embargos anteriores. Sáo Luís do
Maranháo, 7 de agosto de 1773; fls. l 03-103v.
119 • Termo de junta em que foi analisada apelac;áo
interposta por Ignez Raimunda da Purificac;áo
na causa de liberdade da índia Helena contréJ oáo Mendes da Silva, determinando o acolhimento da apelac;áo e a citac;áo das partes. Sáo
Luís do Maranháo, 12 de outubro de 1773; fls.
103v-104v.
120 • Termo de junta em que foram analisados autos
de apelac;áo de liberdade de Rosa contra o capi-
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táo Domingos da Rocha Araújo, considerando
escrava a apelante. Sáo Luís do Maranhao, 14
de julho de 1774; fl. 105.
121 • Termo de junta em que foram analisados autos
de apelac;áo de liberdade de Anastácia Rodrigues,
Maria e Jerónima contra José Correa Salvaterra
e os habilitados pelo falecimento do mestre-escola Felipe Camelo de Brito, Brígida Andrade e
Francisco da Serra Freire, sendo as autoras declaradas livres. Sáo Luís do Maranháo, 21 de
junho de 1774; fl. 105v.

•

SECRETARIA DO ÜOVERNO

I - Registros Gerais do Governo Central
[Nombramentos, cartas, avisos, cartas de datas e
sesmarias, provis6es, cartas patentes, confirmac;6es
de datas e sesmarias e patentes, ordens, cartas régias, alvarás, portarías e outros atos emanados do
Governo Central] .
Livro 03 ( 1 770-1 778)
Registro das ordens de Sua Majestade e suas respostas (avisos, cartas
régias, respostas de avisos, contas,
provisóes, confirma~ao de data e
sesmaria, ordens, nomea~óes).

122 • Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos a Joaquim de
Mello e Póvoas, governador da Capitanía do
Maranháo, solicitando a remessa de relac;6es das
forc;as militares de Infantaria e Cavalaria pagas,
além das auxiliares e de milícias, componentes
do efetivo da Capitanía, constando ·informac;6es
sobre o estado em que se achavam, ·os ~,xercícios
que faziam, a disciplina, os armamento~ e provis6es existentes ou em falta nos armaz~ns, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, 24 de ciezembro
de 1770; fls. 3-5v.
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CONTE!l'f A RESPOSTA DETALHADA DO COVERNADOR, REGISTRADA EM
DE

1771.

8
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DE MAJO

CONSTANDO O NÚMERO DE ÍNDfOS ENCAJADOS NAS FOR<;AS MLLITARES.

123 • Avis o da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínos Ultramarinos ao governador
da Capitania do Maranhao solicitando a remessa anual de mapa dos generos exportados pela
Capitania para aquilatar do progresso da agricultura e do comércio reclamando da ausencia
de produtos como: tartarugas, pedra-ume e baunilha nos mapas anteriores; e instruindo-o sobre as ren1essas de arroz e tartarugas para Lisboa. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, 24 de
dezembro de 1770; fls. 5v- l Ov.
CONTÉM A RESPOSTA DETALHADA DE CADA ITEM SOLICITADO, EM

10

DE MAJO DE

1 771 , TRA<;ANDO UM INTERESSANTE PERFIL DOS PRODUTOS BÁSICOS DA ECONOMIA
MARANHENSE E DA UTILIZA<;AO DE INDÍGENAS NA PESCA DE TARTARUCAS ÁQUELA
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continuidade das remessas; e informando haver
orientado aos diretores das povoac;óes de índios
para que efetuassem o plantio dessas árvores em
diversas épocas do ano para definir o mes mais
adequado para a cultura sistemática. Maranháo,
21 de agosto de 1771; fls. l 9- l 9v.
126 • Canta do governador da Capitanía do Maranhao
ao Marques de Pombal demonstrando a utilidade da instituic;áo do Colégio dos Nobres para a
educac;ao da nobreza da Capitanía (filhos dos
principais, dos capitaes e sargentos-mores e dos
capitaes-de-índios) e apontando, para essa finalidade, a casa da Madre de Deus localizada na
quinta que pertenceu aos jesuítas. Maranhao, 22
de agosto de 1771; fls. l 9v-20v.

ÉPOCA.

124 • Carta Régia dirigida ao governador da Capitanía
do Maranhao mandando ser feíta a avaliac;ao e
venda em prac;a pública dos bens confiscados
aos jesuítas, através da Junta da Fazenda e determinando a aplicac;ao do produto da transac;áo "em beneficio do aumento da Fé, das conversóes, instruc;óes e estabelecimento dos gentíos,
que se reduzirem ao gremio da Santa Madre Igreja'', Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, 28 de
agosto de 1770; fls. 12-13.
CONTÉM A RESPOSTA DO GOVERNADOR DA C APJTA.NIA, DE

1 771 ,

22

DE A.COSTO DE

DANDO CONTA DAS PROVIDÉNCIAS TOMADAS PARA SATISFAZER A

127 • Canta do governador da Capitanía do Maranhao
a Sua Majestade, através do Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, informando sobre a remessa de 3.123
arrobas de arroz e sobre a abertura d-e grandes
roc;ados, de onde esperava volumosa colheita do
produto; .comunicando o início da pescaria de
tartarugas através de índios e solicitando o envio de mais navíos para o transporte dos inúmeros generos existentes nos armazéns da Companhia de Comércio, principalmente o algodáo.
Maranhao, 21 de janeiro de 1772; fls. 24-24v.

REAL

ÜRDEM.

125 • Carta de Joaquim de Mello e Póvoas, governador da Capitanía do Maranhao, aos diretores da
Real Fábrica de Seda da Corte, comunicando a
remessa de 902 arrobas de goma copal e resina
de caju; solicitando informac;óes a respeito da

128 • Carta do governador da Capitanía do Maranhao
aos diretores da Real Fábrica de Seda da Corte,
acusando a recepc;ao de correspondencia versando sobre as remessas de goma copal e resina de
caju; comunicando instruc;óes passadas aos diretores de índios para orientarem na colheita de

58

AR9UIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

tais produtos, segundo as amostras remetidas;
e prometendo dar plena execu~áo ao alvará que
"Sua Majestade fez merce a essa Dire~áo do indulto privativo e privilégio exclusivo do comércio des ta goma copal". Maranháo, 15 de janeiro
de 1772; fls. 25-25v.
129 • Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos ao governador da Capitania do Maranháo, dando instru~óes precisas sobre o cultivo, o beneficiamento e
o comércio do arroz e do anil, encaminhando,
inclusive, a "Rela~áo da Cultura da Planta do
Anil", discriminando o método mais moderno de
plantío e extra~áo do produto. Pa~o (de Nossa
Senhora da Ajuda) , 24 de dezembro de 1771;
fls . 26v-3 l v.
CONTÉM AS RESPOSTAS DETALHADAS DE CADA JTEM SOLICITADO, DADAS PELO
•

GOVERNADOR DA CAPITANIA, EM
RESPECTIVAMENTE.

No

?6

DE FEVEREIRO E

01

DE ABRIL DE

J 772, .

QUE CONCERNE AO ANIL, ENCAMINHOU AMOSTRAS DO

PRODUZIDO E USADO PELOS ÍNDIOS DO LUGAR DE

SAo J oAo

DE CORTES E DO

OBTIDO DA ÁRVORE DENOMINADA ANIL DA FOLHA LARGA. Q UANTO AO ARROZ,
APRESENTOU AS MEDIDAS TOMADAS PARA SATISFAZER

As REQUISI<;óES DO REINO.

130 • Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos ao governador da Capitanía do Maranháo, ordenando remessas regulares de tartarugas ordinárias e brancas, adquiridas por pre~os ma~s moderados.
Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, 25 de dezembro de 1771; fls. 31 v-32.
CONTÉM RESPOSTA DO GOVERNADOR DA CAPITANIA, DATADA DE
DE

1 772,

26 DE FEVEREIRO

DANDO CONTA DE HAVER RECOMENDADO AOS DIRETORES PARA QUE OS

ÍNDIOS ENCARREGADOS DAS PESCAR/AS APROVEJTASSEM TAMBÉM OS CASCOS DO
PE/TO DAS TARTARUGAS APREENDIDAS; E INFORMANDO AINDA SOBRE ORDEM PASSADA
AOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA DE COMÉRCIO PARA COTAREM A LIBRA DE

TARTARUGA EM

J •600

RÉIS.
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131 • Contado governador da Capitanía do Maranháo
a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, expondo a necessidade de serem definidos distritos de freguesias para as vilas de índios recentemente criadas, para facilitar o transito de fregueses as suas paróquias. Maranháo,
21 de junho de 1772; fls. 44v-45.
132 • Contado governador da Capitanía do Maranháo
a Sua Majestade, através do secretário de Es_tado dos Negócios da Marinha.e Domínios Ultramarinos, solicitando autoriza~áo para empreender guerra aos gentíos habitantes das freguesias
de Pastos Bons e Sáo Bento de Balsas; expondo
as medidas tomadas para conseguir a colabora<;áo dos índios até entáo e as vantagens da guerra para conseguir a paz duradoura comos gentios, pois, ao desinfetar aqueles sertóes desinfetava também os ríos Mearim e Grajaú, facilitando
a navega~áo da capital as minas de Sáo Félix,
além de atender as exigencias do servi~o de Deus
e de Sua Majestade. Maranháo, 23 de junho de
1772; fls. 45-46.
133 • Conta do governador da Capitanía do Maranháo
a Sua Majestade, através do secretário de Esta.:.
do dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, informando náo ter sido possível a remessa de tartarugas pelo navio Para.iba em virtude do atraso dos carregamentos provenientes
de Tutóia, Guimaráes e Sáo Joáo de Cortes; bem
como em rela<;áo ao anil, por náo ser época de
colheita. Maranháo, 30 de junho de 1772; fls.
46v-47.
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134 • Contado governador e capitao-general do Estado do Maranhao* a Sua Majestade, através do
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos informando sobre as dificuldades para a obtenc;ao de anil na fábrica da
vila de Guimaraes, para onde mudou a fábrica
fundada no lugar de índios de Sao Joáo de Cortes, pois o pouco que conseguiu foi obtido pelo
método tradicional. Maranháo, 20 de julho de
1773; fls. 62-62v.
135 • Conta do governador e capitao-general do Estado do Maranhao a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, informando sobre a re. m essa de arroz e expondo a grande falta de recursos financeiros com que se debatia, consumindo o disponível somente com o. pessoal eclesiástico e militar, faltando o necessário ao pagamento dos indígenas utilizados para descascar
o arroz. Maranhao, 2 de marc;o de 1775; fls. 7676v.
136 • Conta do governador e capitao-general do Estado do Maranhao a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, encaminhando mapa
dos carregamentos de arroz e algodáo saídos de
Sáo Luís durante o ano; expondo seu temor pela
perda da grande produc;ao de arroz existente, em
razáo da grande falta de dinheiro na Companhia
"para pagar aos miseráveis índios que trabalham"
descascando o produto, obrigando-o a assistirlhes com a farinha necessária; informando o vaEstado do Maranhao e Píauí. críado em 20/08/1772
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lor da dívida consolidada ·com os trabalhadores
das fábricas de Vinhais, Alcantara e de Sáo Luís.
Maranhao, 28 de julho de 1775; fl. 80.
13 7 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, informando sobre a arribada e naufrágio do navio Parruba e sobre a
utilizac;áo de índios mergulhadores para retirar
as mercadorias sinistradas. Maranháo, 27 de
agosto de 1775; fl. 81.
138 • Contado governador e capitáo-general do Estado do Maranhao a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, expondo a necessidade
da nomeac;áo de um Intendente das Colonias, a
semelhanc;a do Pará, para promover o adiantamento das povoac;óes de índios, cobrando sistematicamen te o empenho dos diretores; bem
como um juiz de fora para Alcantara, por tratarse de vila muito populosa e mais rica que Sao
Luís. Maranháo, 24 de outubro de 1775; fl. 83v.
139 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, encaminhando mapa
dos carregamentos de arroz recentemente remetidos; expondo sobre a falta de dinheiro na Companhia para animar o trabalho nas fábricas de
soque existentes na Capitania; e alertando sobre
urna possível recusa dos lavradores do Mearim,
Itapecuru, Munim, Alcantara e Guimaráes, quanto ao cultivo do arroz em virtude da falta de di-
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nheiro. Maranháo, 26 de outubro de 1775; fls.
85-85v.
140 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, informandolhe das medidas adotadas para passar em revista as tropas eXistentes na Capitanía e proceder
ao alistamento de homens capazes. Maranháo,
2 de marc;o de 1776; fls. 87-90.
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cretárid de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, informando sobre o estado de ánimo da Capitanía com notícia da morte de D. José I; denunciando a desobediéncia do
ouvidor Miguel Marcelino Velozo e Gama, qu.e
além de tentar sublevar os povos da Capitanía,
passou a "dar índios das povoac;óes dizendo que
a ele lh~ pertencia aquela regalía". Maranháo, 19
de julho de 1777; fls. 118-120.

CoNTÉM UMA RELA<;Ao DA REFORMA DO REGIMENTO DA CAPITAL E DOS oncws
QUE NELE SERVIAM, ENTRE OS QUAIS O TENENTE VICENTE FERREIRA, QUE NÁO
RECOMENDAVA PARA PROMO<;.ÁO, POIS COMO DIRETOR DA VILA DO PA<;O DO LVMIAR

Livro 04 ( 1779-1 784}

ROUBOU OS ÍNDJOS, SENDO PERDOADO PELO GOVERNADOR DOPARÁ.

141 • Contado governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do secretário de Estado dbs Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, expendo a necessidade
do estabeleciI~ento de urna Junta da Justic;a na
Capitanía, semelhante a do Pará; e comunican. do o assassinato do diretor do lugar de Nossa
Senhora da Concei<;áo dos índios Anapurus e as
providencias tomadas para prender os assassinos. Maranháo, 6 de dezembro de 1776; fls. 99100.
142 • Conta do governador e capitao-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
·nomínios Ultramarinos, informando sobre a situac;ao da forc;a militar das capitanías do
Maranhao e Piauí. Maranháo, 8 de marc;o de
1777; fls. 109-111 v.
CoNTÉM RELA<;óEs Dos TER<;os E DAS CoMPANHJAS SoLTAS DE fNDJos
ESPALHADOS PELA CAPJTANIA DO MARANHAO.

143 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do se-

Registro das ordens de Sua Majestade, suas respostas e cantas dadas pelo
governador e capitáo.:general (avisos,
cantas, provis6es, ordens, peti~6es,
cartas).

144 • Conta de D. Antonio de Salles de Noronha, governador e capitáo-general do Estado do Maranhao,
a Sua Majestade, através de Martinho de Mello e
Castro, secretário de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos, informando
sobre a nomeac;áo, a bem do Real Servi<;o e dos
interesses dos índios, de um escriváo para a Tesouraria dos índios, tao logo foi publicado na
Capitanía a lei das liberdades dos índios.
Maranháo, 19 de fevereiro de 1780; fls. 6-6v.
145 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, comunicando a instituic;ao de um calendário anual para as mostras das
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tropas milicianas da Capitania, para evitar a evasáo de brac;os da lavoura; definindo por bando,
critérios para as penalidades e isen<;óes necessárias, principalmente em relac;ao aos índios, aliviando-os da calceta para trabalharem saltos,
vencendo o jornal de costume. Maranhao, 7 de
setembro de 1780; fls. 19-20v

dali, pois precisava conservar efetivos para guarnecer os portas e destacamentos permanentes
em Pastos Bons, Pindaré e Aldeias Altas visando
impedir ataques dos indígenas habitantes daqueles sertóes. Maranháo, 18 de julho de 1781; fls.
45v-46.

146 • Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos ao governador e capitáo-general do Estado do Maranháo,
mandando-o tomar as providencias cabíveis para
ter imediatamente a presta<;áo de contas da administra<;áo do tesoureiro dos índios, encaminhando-as com as observa<;óes pertinentes. Palácio de Queluz, 13 de julho de 1780; fls. 21-22.

149 • Canta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do Conselho Ultramarino, informando a recepc;áo de
ordem pela qual o ouvidor devia cumprir as ordens do governador e de ter-lhe recomendado
muito a observac;áo das leis e ordens a favor dos
· índios, procurando ampará-los, favorece-los e
livrá-los de vexac;óes. Maranháo, 3 de julho de
1782; fls. 66-66v.

CONTÉM A RESPOSTA DO GOVERNADOR, DATADA DE

08 DE SETEMBI<O DE 1780,

EXPLICITANDO AS MEDIDAS ADOTADAS PARA DAR CONTA DO SOLICtrADO E TECENDO
'

COMENTÁRIOS A RESJ>E/TO DA CONTABILIDADE DA T ESOUF?ARIA.

14 7 • Carta do governador e capitáo-ge.n eral do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios de Monc;áo,
autorizando-o a passar o Natal em Sao Luís, trazendo em sua companhia o principal dGs índios,
chamado Gregór~o. deixando tuda arranjado
para evitar desordens em sua ausencia.
Maranháo, 28 de novembro de 1780; fl. 31 v.
148 • Canta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, expando a situac;áo das
forc;as militares da Capitanía; informando da impossibilidade de mandar um destacamento para
o Piauí para combater os libertinos e criminosos

150 • Canta do governador e capitáo-.general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do Conselho Ultramarino, expondo a necessidade de ser
elevado o valor dos salários dos índios na Capitania, e apresentando dados substantivos sobre
as circunstancias em que se desenvolvia o trabalho dos indígenas. Maranháo, 22 .d e julho de
1782; fls. 68v-70v. ·
151 • Canta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, expando a situac;áo da
índia Maria Joaquina, que foi objeto de representa<;áo de Tomás Tavares da Silva reclamando
por sua liberdade. Maranháo, 1O de maio de
1783; fls. 9 l-92v.
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Livro 05 ( 1784-1787)
Registro das ordens de Sua Majestade suas respostas e contas dadas pelo
governador e capitéi.o-general (cartas,
provisoes, propostas, respostas de oficios)

152 • Canta de José Telles da Silva, governador e capitao-general do Estado do Maranháo, a Sua Majestade, através de Martinho de Mello e Castro,
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, informando sobre a
disposicáo dos índios Gamela em estabeleceremse no distrito e vizinhanc;a da vila de Viana para
"trabalharem nas culturas das terras e viverem
debaixo da polícia e obediencia do Estado" .
Maranháo, 28 de outubro de 1784; fls. 39v-40v.
153 ; Canta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, informando as providencias tomadas para ser feita a demarcac;áo das
terras dos índios do lugar de Sáo Miguel. na margem esquerda do ria Itapecuru, em virtude dos
"intrincados litígios " decorrentes da
"rnultiplicidade de lavradores, que nelas se tern
ido estabelecer depois que for rnais cabalmente
conhecida a sua fecundidade para as plantac;óes
de arroz e do algodao, e tambérn pelo grande
número de sesmeiros ... ". Maranháo, 28 de outubro de 1784; fls. 40-41 v.
154 • Canta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do se-

cretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, informando sobre o
aldeamento dos índios Gamela as rnargens do
lago Cajari e sobre o compromisso do principal
deles ern persuadir aos demais índios da regiáo
a saírern das matas para o aldeamento.
Maranháo, 18 de dezernbro de 1784; fls. 48v49v.
155 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do
Conselho Ultramarino, informando haver encaminhado ao ouvidor da Capitania, cópia da provisáo que ordenava-o dar carta de liberdade ao
índio Joaquim José,"e que ele náo dava a sua
devida execuc;áo por respeitos particulares de
querer aquele ministro favorecer a casa de seu
sogro, o rnestre-de-campo José Nunes Soeiro".
Maranháo, 24 de fevereiro de 1785; fls. 51-52.
156 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, expendo a necessidade de serem armadas expedic;óes para desinfetar do gentío as cabeceiras dos ríos Mearim e
Grajaú, visando facilitar tanto a instalac;áo de empreendimentos particulares nessa rica regiáo,
quanto a abertura de comunicac;áo corno Mato
Grosso, através do rio Tocantins. Maranháo, 24
de fevereiro de 1785; fls. 54-56.
15 7 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao a Sua Majestade, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e
Dornínios Ultramarinos, informando sobre a

68

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

desinteligencia havida entre obispo diocesano e
o juiz de fora da comarca, quando este foi despedir-se para realizar diligencia do Real Servi<;o
em Parnaiba; e reiterando o pedido de um vigário para a igreja construída na povoa<;áo dos índios Gamela de Sáo José de Cajari, pois "estáo
aqueles índios sem terem quem os instrua, doutrine e lhes administre os sacramentos ... ".
Maranháo, 21 de julho de 1785; fls. 98-lülv.
158 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, referindo-se a remessa de urna pequena por<;áo de caroá obtida das
planta<;óes ordináriás dos índios em esta<;áo
inapropriada para a colheita, mas garantindo o
envio de cerca de oito quinta.is do produto a partir do mes de junho; e reportando-se a duas medidas tomadas para obter produ<;áo sistemática
do produto: a abertura de um grande ro<_;ado e
ordens aos lavradores para plantarem caroá em
seus ro<_;ados. Maranháo, 13 de fevereiro de 1786;
fls. 127-127v.
159 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e
Dominios Ultramarinos, encaminhando representa<;áo dos habitantes do rio Mearim pedindo
"prote<;áo para colherem por meio da agricultura, aquelas mesmas utilidades que em outros
distritos (. .. ) colhem· muitos outros habitantes,
que neles tem fundado seus estabelecimentos";
diagnosticando as potencialidades agrícolas dos
vales dos rios Pindaré, Grajaú, Mearim e

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HJSTÓ.RIA INDÍGENA NO MARANHÁO

69

ltapecuru, particularmente no tocante a produ<;áo de arroz, a<_;úcar e algodáo; indicando ou "a
renova<;áo da Companhia (de comércio) ou um
comércio franco de escravatura", como forma de
"animar a estes moradores ao aproveitamento
de suas terras"; e reiterando o pedido para desinfetar do gentio as cabeceiras dos rios Mearim
e Grajaú, enfatizando as vantagens tanto para a
agricultura quanto para promover a comunica<;áo com os sertóes do Pará e áreas adjacentes.
Maranháo, 11 de junho de 1786; fls. 138v-140.
160 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, a.través da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, acusando a recep<;ao
de correspondencia e expondo os resultados de
sua viagem a Baixada Maranhense, destacando
que nos distritos das vilas Alcantara e Guimaráes, no lugar de índios de Sáo Joáo de Cortes e
outros da regiáo, encontravam-se planta<;óes de
algodáo dentre as maiores da Capitania, sobretudo as margens do rio Pericumá, onde também
principiavam os lavradores o cultivo do arroz.
Maranháo, 25 de julho de 1786; fls. 141-142v.
161 • Conta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Sua Majestade, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e
Domínios Ultramarinos, comunicando a prisáo
de Manoel Gomes Viana, ajudante de ordens do
governo, por agressáo ao diretor da vila de
Vinhais, em virtude <leste náo ter providenciado
a remessa de alguns indígenas solicitados pelo
governador. Maranháo, 8 de setembro de 1786;
fls. 144-145.

SECRETARIA DO GüVERNO

JI - Registros da correspondencia dos governadores e
capitáes-generais do Maranhao com o Governo
Central [Lisboa e Rio de janeiro J - ( 1798-1821)
Livro O1 ( 1798-18021
•

Registro da correspondencia do governador e capitáo-gl¡!neral do Estado do
Maranháo com autoridades da Metrópole.

162 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao a D. Rodrigo de Souza Coutinho,
comunicando-lhe a remessa de nove mapas e
urna tabela, ressaltando estarem incompletos por
faltarem a contagem das tres classes da popula<;áo (branco, preto e mulato), a produ<;ao e ocupa<;óes da freguesia de Pastos Bons; como também dos índios de Sáo Félix das Balsas. Sáo Luís
do Maranháo, 29 de abril de 1799; fls. 18v-19.
163 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a D. Rodrigo de Souza Coutinho, informando, através de mapas , sobre as
arremata<;óes e rendimentos dos dízimos, tecendo comentários sobre arrendamento, agricultura e natureza do direito dos dízimos; analisando
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o fato de serem dados índios e índias aos rendeiros para a conduc;áo dos dízimos e descaroc;amento do algodáo, tarefa que náo os agrada por
terem de ausentar-se das suas famílias e ro<;ados, levando-os a fugirem para os sertóes, povoac;óes e/ou capitanias vizinhas; emitindo sua opiniáo sobre os métodos de se arrematarem as
rendas reais, achando os daqui mais eficazes que
os de outras capitanias. Sáo Luís do Maranháo,
11 de junho de 1800; fls. 85v-89.
164 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a D .. Rodrigo de Souza Coutinho, analisando_a representac;áo do intendente
da Marinha desta Capitania, considerando confusas e sem bases muitas das afirma<;óes contidas nessa representac;áo, entre elas, as que se
referem aos índios e seus trabalhos na repartí. c;áo e nos cortes de madeira. Sáo Luís do
Maranháo, 19 de junho de 1800; fls. 90v-92.
165 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a D. Rodrigo de Souza Coutinho, comunicando-lhe· o cumprimento de suas
ordens no que se refere as representac;óes do
Governo do Piauí, informandó-lhe náo serem
dignos de receios os insultos dos índios na Capitanía do Piauí, o que pode ser verificado nas correspondencias anexas; analisando e emitindo
parecer sobre os vários assuntos das represerita<;óes, entre eles: salitre, criac;áo de gado, cultivo de plantas, regimentas milicianos, promoc;óes
de oficiais, engenhos de descaroc;ar algodáo. Sáo
Luís do Maranháo, 1° de outubro de 1800; fls.
105-107.
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Livro 02 ( 1799-1804 l
Registro da correspondéncia do governador e capitao-general do Estado do
Maranhao como Conselho Ultramarino e diversas autoridades da Metrópole.

166 • Ofício do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao Conselho Ultramarino dando o seu parecer favorável sobre o requerimento
de Antonio Correia Furtado de Mendonc;a para
ser confirmado no cargo de procurador-geral dos
índios desta Capitania; sendo contrário a questáo do aumento do seu "ordenado para o futuro"
pelo fato de desfalcar consideravelmente o cofre
dos índios, náo podendo se recorrer aos cofres
da Fazenda Real e nem dispensar os índios de
alguns servic;os públicos, devido a Colonia náo
se achar "táo abastada de escravatura". Sáo Luís
do Maranháo, 9 de novembro de 1802; fls. 46v47.
Livro 03 ( 1802-1804)
Registro da correspondéncia do governador e capitao-general do Estado do
Maranhao como secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos.

167 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a D. Joáo Rodrigues de Sá e
Menezes, Visconde de Anadia, informando sobre a "inoculac;áo das bexigas" na Capitania; tendo esta exito entre os brancas e negros, náo
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acontecendo o mesmo com os índios, mais suscetíveis as bexigas, havendo grande mortandade
entre eles. Sao Luís do Maranhao, 6 de abril de
1803; fls. 33v-34v.
168 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao a D. Joao Rodrigues de Sá e
Menezes, Visconde de Anadia, respondendo a
carta régia sobre as determina<_;óes de náo serem os índios abrigados ao servi<;o dos dízimos;
manifestando seu parecer quanto ao estabelecimento dos índios em povoa<;óes, devendo-se tomar cuidado para que a movimenta<;áo deles náo
venha aumentar excessivamente o valor dos escravos. Sao Luís do Maranhao, 23 de janeiro de
1804; fis. 56v-57.
·
169 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao a D. Joao Rodrigues de Sá e
. Menezes, Visconde de Anadia, remetendo, entre
outros, os mapas da popula<_;ao dos índios. Sao
Luís do Maranháo, 26 de mar<_;o de 1804; fl. 66:
Livro 04 ( 1804-1805)
Registro da correspondencia do governador e capitáo-general do Estado do
Maranháo com o Conselho Ultramarino e outras reparti{:óes da Metrópole.

170 • Oficio de Antonio Saldanha da Gama, governador e capitáo-general do Estado do Maranhao, a
Luís de Vasconcelos e Souza. presidente do Real
Erário, encaminhando mapa de arremata<_;áo dos
dízimos das capitanías do Maranháo e Piauí; e
apresentando números comprobatórios da eleva<_;ao da receita proveniente dos vários ramos
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de atividade, notadamente na freguesia de Sáo
Bernardo da Parnaiba, apesar da proibi<;ao, desde 1803, da utiliza<_;ao de índios na cobran<_;a de
dízimos. Sáo Luís do Maranhao, 3 de janeiro de
1805; fls. 10-lOv.
Livro 05 ( 1806-1808)
Registro da correspondencia do governador e capitáo-general com o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos.

171 • Oficio de D. Francisco de Mello Manoel da Cfunara, governador e capitao-general do Estado do
Maranhao, a D. Joáo Rodrigues de Sá e Menezes,
Visconde de Anadia, comunicando as providencias tomadas sobre diversos assuntos administrativos, destacando as que visavam evitar prejuízos a Fazenda Real, principalmente no Julgado de Pastos Bons, que "tem sido muito perseguido por várias na<;óes de gentíos que tem feíto
despovoar muitas fazendas em prejuízo de
S.A.R., dos seus povos e desta cidade". Sáo Luís
do Maranháo, 8 de maio de 1807; fls . 2lv-23.
Livro 06 (1811-18211
Registro da correspondencia do governador e capitáo-general da Capitanía
do Maranháo com diversas autoridades da Corte (Río dejaneiro).

172 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranháo a D. Fernando José de Portu-
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gal e Castro, Marques de Aguiar, comunicandolhe estar consciente da prorrogac;ao por mais um
ano da licenc;a concedida a José J oaquim de
Carvalho, tenente-coronel do 2° Regimento de Índios des ta Capitanía. Sao Luís do Maranhao, 1O
de junho de 1815; fl. 25.
173 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao a D. Fernando José de Portugal e Castro, Marques de Aguiar, emitindo seu
parecer sobre Joaquim Alves de Abreu Guimaráes, alferes do Regimento de Linha desta Capitanía, que requer sua promo9áo, ressaltando nao
conhecer merecimentos que levem o dito alferes
requerer tal promoc;áo, a nao ser a moderac;ao
que praticou com os índios e a ordem da partida
que acompanhou. Sáo Luís do Maranháo, 28 de
agosto de 1816; fls. 35v-36.
174 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Tomás Antonio de Vila Nova
Portugal comunicando-lhe o recebimento do aviso sobre a remessa dos documentos e soldes do
oficial Francisco Borja Pereira da Silva, sargento-mor, e informando nao possuir a Camara rendimentos suficientes para pagar tais saldos, conforme as ordens régias, devido os baixos rendimentos das Camaras da Capitanía, sobretudo as
de índios, que sáo insuficientes para as suas despesas. Sugere que seja feito um rateio entre as
vilas da Capitanía para pagamento dos referidos
saldos. Sao Luís do Maranháo, 25 de fevereiro
de 1818; fls. 45v-46.
175 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranhao a Tomás Antonio de Vila Nova
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Portugal informando-lhe sobre a falta de seguranc;a e de polícia do interior dos sertóes, destacando os seguintes aspectos: a Capitanía é cortada por grandes matas, abrigo e morada de numerosas tribos de índios selvagens, que prejudicam as lavouras e depredam as fazendas, levando os lavradores a proverem sua seguran9a, armando a escravatura, cujas conseqüencias podem resultar males incalculáveis; a for9a da Capitanía é apenas suficiente para seguran9a de Sáo
Luís e, ainda assim, fornece destacamento para
diferentes lugares onde se julga indispensável
alguma guarnic;áo, tendo os mesmos demonstrado incompetencia devido a indisciplina e a pequena for9a militar; as milícias compostas de lavradores dispersos em habitac;óes distantes urnas
das outras tem dificuldades de se reunirem para
promover a devida prote9áo contra os índios; os
sítios férteis da Capitanía náo podem prosperar
por falta de urna forc;a que reprima os índios selvagens, os criminosos, os malfeitores e vadios.
Sáo Luís do Maranháo, 17 de novembro de 1819;
fls. 66v-69v.
176 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Tomás Antonio de Vila Nova
Portugal, informando-lhe náo ter recebido ainda
ordens oficiais para a criac;áo das companhias
de cac;adores, conforme lhe havia solicitado, e
apresentado as razóes para isso; reafirmando a
questao da escravatura armada e dispersa por
grandes extensóes para evitar as depredac;óes dos
gentíos, podendo a mesma abusar dessas armas;
fazendo-se necessário urna forc;a capaz de prestar a devida seguranc;a. Por considerar indispensáveis as companhias, sugere que sejam criadas
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pelo menos quatro para ·os sítios mais importantes e as outras seráo organizadas aos poucos, evitando, dessa forma, grandes despesas
para a Fazenda Real. Apresenta sugest6es para
organizac;áo e manutenc;áo da forc;a armada. Sáo
Luís do Maranháo, 30 de dezembro de 1820; fls.
lllv-113.
Livro 07 ( 1812-1819)
Registro da correspondencia do governador e capitao-general da Capitanía
do Maranhiío com o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Guerra e Estrangeiros. .

177 • Oficio de Paulo José da Silva Gama, governador
e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a
D.. Fernando José de Portugal e Castro, Marques
d~ Aguiar, comunicando haver instruído o juiz
de fara de Crudas a aprontar um carpo de militares de linha e milicianos, auxiliados por moradores da vizinhanc;a, para repelir as "várias e continuadas incurs6es de diversas nac;oes de gentío, que povoam e erram pelos extensíssimos sert6es de Pastos Bons (... ) e promovem a destruic;áo das fazendas ali estabelecidas e marte da escravatura"; informando sobre o estabelecimento
de paz com os índios Canela Fina, Gaviáo e Pedra na Boca e s_obre as contribuic;6es em dinheiro e gado proporcionadas pelos habitantes do
distrito para auxiliar os dispendios da Fazenda
Real na manutenc;áo da expedic;áo. Sáo Luís do
Maranháo, 10 dejulho de 1815; fls. 56-57.
178 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo a Tomás Antonio de Vila Nova
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Portugal, comunicando as providencias tomadas
para a instalac;áo da "povoac;áo da Princesa
Leopoldina", na regiáo compreendida entre o río
Tocantins e as cabeceiras dos ríos Mearim e
Grajaú, visando: facilitar a navegac;áo entre o
Maranháo, o Pará e Goiás; angariar a amizade
das inúmeras nac;6es indígenas habitantes na
área; promover o incremento da lavoura, entre
outros. Sáo Luís do Maranháo, 28 de maio de
1818; fls. 86-87.
179 • Oficio de Bernardo da Silveira Pinto, governador
e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a
Tomás Antonio de Vila Nova Portugal expando o
estado em que se encontrava a Capitanía, destacando que ela encerrava "dentro de si elementos
combustíveis para a mais terrível explosáo, pois
que além de cero mil índios, ou talvez mais, que
incomodam os seus habitantes (contava) pelo
menos duzentos mil escravos armados'', capazes de, em qualquer efervescencia, "atear um incendio espantoso que com dificuldade se extinguiría". Sáo Luís do Maranháo, 6 de outubro de
1819; fls. l l 4v- l l 6v.
180 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Tomás Antonio de Vila Nova
Portugal, discorrendo sobre a oportunidade do
estabelecimento de fazendas de gado , por canta
da Fazenda Real, na Capitanía, pois além de ser
empreendimento pouco oneroso, proporcionaría:
o aumento da fortuna pública e particular; o
abastecimento regular de carne e o desenvolvimento de atividades comerciais vinculadas a esse
ramo; a don1esticac;áo e utilizac;áo de grande número de índios selvagens na pecuária. Sugerindo a instalac;áo das fazendas em áreas contíguas
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aos povoados existentes para facilitar a seguran<;a tanto dos fazendeiros quanto da popula<;áo
em geral; e a abertura de es tradas para garantir
o escoamento da produ<;áo. Comunicando a indica<;áo de Francisco de Paula Ribeiro , comandante do Distrito de Pastos Bons para "escolher
os lugares mais acomodados para as m encionad as fazendas na ribeira de Alpercatas". Sao Luís
do Maranhao, 6 de outubro de 1819; fls. l l 7vl 19.
Oss: EM
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III - Registros de oficios, ordens, cartas , bandos, portarias, nomeac;óes , licenc;as e outros atos dos govern adores e capitaes-generais do Maranhao - [Objetos Diversos] - (1787-1822)

Livro 01 (1787-1789)
Registro da correspondencia do governador e capitáo-general do Es tado do
Maranhdo com diversas autoridades
locais e do Piauí.

181 • Ordem de Fernando Pereira Leite de Foyos, governador e capitao-general do Estado do
Maranhao, mandando o intendente da Marinha
providenciar o necessário para o curativo das
p essoas acometidas de bexiga no Hospital do
Bonfim, advertindo, entretanto, que índios, sold ados e pobres em geral fossem curados a custa
d a Fazenda Real, particulares a su a custa e escravos a custa de seus senhores, apresentando
imediatamente as contas das resp ectivas despesas efetuadas. Maranhao, 8 de janeiro de 1788;
fls. 3-3v.
182 • Carta do governador e capitao-gen eral do Estado
do Maranhao ao mestre-de-campo Joao Paulo
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Diniz, comandante do Destacamento da Vila da
Parnaiba, ordenando-o que, juntamente com o
juiz dessa vila e o vigário da povoa<;áo do Brejo
dos Anapurus, proceda a investiga<;áo a respeito
dos absolutos procedimentos praticados pelo
diretor dos índios da povoa<;áo, queimando as
casas dos índios, afugentando-os para o mato e
praticando toda a sorte de desumanidades, conforme representa<;áo do capitáo principal e mais
índios daquele lugar. Maranháo, 18 de janeiro
de 1788; fls. 6v-7.
183 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranhao ao hispo diocesano do Marallbáo,
solicitando um pároco para administrar os sacramentos aos índiÓs "do lugar novo de Sáo José
de Penalva", atendendo a requisic;áo do diretor e
do capitao principal. Maranháo, 29 de janeiro
de 1788; fl. 8.
184 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao ao diretor dos índios da vila de
Viana, informando-lhe das providencias tomadas para promover a paz e a harmonia entre os
moradores da vila de Viana e do lugar de Sáo
José de Penalva. Maranhao, 30 de janeiro de
1788; fls. 8-8v.
185

• Carta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Jerónimo Nunes, diretor da
povca<;ao de Sao José de Penalva, reiterando a
que náo aceite mais sob sua dire<;áo "índios instruídos e civilizados" descendentes dos Xicaxy
de Viana ou oriundos do Turi; advertindo-o que
somente os índios Gamela e outros que a ele se
unissem estavam isentos por um ano do servi<;o
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e trabalho pertencente a Coroa, nao se aplicando esta decisáo aos índios acima mencionados;
salvo os bem conhecidos; e comunicando-o que
oportunamente providenciaría a demarca<;ao das
terras da povoa<;ao, como foi requerido, e que
brevemente seguiría o pároco solicitado.
Maranhao, 31 de janeiro de 1788; fls. 8v-9v.
186 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranháo ao senhor Ignácio Ayres, ordenando-o que retirasse a colheita e nao continuasse a
plantar nas terras apontadas para o estabelecimento do lugar de índios Gamela de Sáo José de
Penalva, sob pena de ser responsabilizado por
qualquer problema que viesse ocorrer a esse respeito. Maranhao, 31 de janeiro de 1788; _fls. 9v10.
187 •Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao ao comandante do Destacamento
da Vila da Parnaioa, acusando a recep<;ao de cartas e concordando comas medidas tomadas para
dar cabo a diligencia a que estava incumbido junto aos índios da povoa<;ao do Brejo dos Anapurus.
Maranhao, 8 de mar<;o de 1788; fl. 11 v.
188 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao ao diretor dos índios do Brejo dos
Anapurus, dando ciencia da sua posse na diretoria da povoa<;ao e recomendando-lhe que nao
pusesse nenhum índio para executar servi<;os.
particulares sem ordem expressa, salvo aqueles
compreendidos em disposi<;óes anteriores, e concentrasse esfor<;os para recolher "com toda brandura e suavidade" os índios fugitivos. Maranhao,
8 de mar<;o de 1788; fls. 11 V¡ l2.
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189 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo a José Francisco do Rego, diretor
dos índios do Brejo dos Anapurus, comunicando sua nomea<;áo e dando instru<;óes para serem observadas na administra<;áo da povoa<;áo.
Maranháo, 8 de mar<;o de 1788; fls. l 2- l 2v.
190 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao tenente Cristováo Rodrigues de
Oliveira, diretor da nova povoa<;áo de índios da
vila Vi<;osa de Tutóia, comunicando-lhe a nomea<;áo do ajudante Thomé Carlos de Souza para
sucede-lo, em virtude das violencias praticadas
contra os índios da povoa<;áo: "destinando-os a
servi<;os particulares sem portaria, castigandoos sem ordem ou afugentando-os para o mato,
afastando-se inteiramente do que lhe é determinado pelo Diretório". Maranháo, 8 de mar<;o de
1788;fls.12v-13.
191 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao ajudante Thomé Carlos de Souza, comunicando sua nomea<;áo para o cargo de
diretor ·da nova povoa<;áo de índios da vila Vi<;osa de· Tutóia e recomendando-lhe estrita obediencia ao Diretório. Maranháo, 8 de mar<;o de
1788; fl. 13.
192 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor da povoa<;áo dos índios
Araioses, comunicando-lhe a nomea<;áo de André
Francisco para sucede-lo. Maranháo, 27 de mar<;o de 1788; fl. 13v.
193 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
d'o Maranhao ao senhor André Francisco, comu-

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARAA HlSTÓRlA INDÍGENA NO MARANHÁO

85

nicando-lhe sua nomea<;áo para o cargo de diretor da povoa<;áo dos índios Araioses e desejando-lhe bom desempenho do cargo a luz do disposto no Diretório. Maranháo, 27 de mar<;o de
1788; fl. 13v.
194 • Ordem do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo determinando ao cirurgiáo-mor
da Capitania e seus ajudantes a observa<;áo do
disposto em Bando de 9 de abril de 1788, sobre
a assistencia dos enfermos de bexiga, devendo
estes encaminharem imediatamente ao Hospital
do Bonfim os enfermos pobres, índios, servos
ou escravos. Maranháo, 9 de abril de 1788; fls.
l 7-l 7v.
195 •Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao juiz ordinário da vila de Guimaráes mandando-o investigar a agressáo praticada pelo capitáo de índios Teodoro de Barros e
pelo índio Felipe contra urna índia, comunicando-lhe imediatamente os resultados. Maranháo,
16 de abril de 1788; fls. l 7v-18.
196 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios da vila de
Guimaráes, determinando a prisáo imediata do
capitáo de índios Teodoro de Barros e do índio
Felipe, acusados de agressáo a urna índia, remetendo-lhes a capital. Maranháo, 16 de abril de
1788; fl. 18.
197 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios da vila Vi<;osa de Tutóia, acusando o recebimento de corresponde~cia e de um preso; reclamando do trata-
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mento dispensado aos índios sob sua dire<;ao;
mandando-lhe recolher todos os índios que estivessem a servi<;o de particulares, aprisionando
e remetendo a capital os desobedientes: índios
ou brancos. M·a ranháo, 17 de abril de 1788; fls.
18-18v.
198 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranháo ao diretor da vila de Guimaráes,
comunicando .a nomea<;áo do ajudante Joaquim
Raimundo de Araújo, para substituí-lo.
Maranháo, 19 de abril de 1788; fl. 18v.
199 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranháo ao ajudante Joaquim Raimundo
de Araújo, comunicando sua nomea<;áo para o
.cargo de diretor dos índios da vila de Guimaraes e desejando-lhe bom desempenho do cargo
a luz do disposto no Diretório. Maranháo, 19 de
abril de 1788; fl. 18v.
200 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao Senado da Cfunara da Vila de
Guimaráes, comunicando a nomeac;áo do ajudante Joaquim Raimundo de Araújo para o cargo de
diretor dos índios da vila de Guimaráes~ solicitando o seu reconhecimento como tal. Maranháo,
19 de abril de 1788; fl. 19.
201 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo a José Gon<;alves, furriel do Regimento da Guarni<;áo de Sao Luís.comunicando
sua nomea<;áo para o cargo de diretor e comandante do lugar dos índios Amanajó; recomendando-lhe prudencia e cautela no desempenho de
suas fun<;óes; determinando a prisáo dos mal-
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feitores, desordeiros e desertores do regimento
refugiados no sertáo, remetendo-os para a capital. Maranháo, 19 de abril de 1788; fl. l 9-l 9v.
202 • Bando do governador e capitáo-gener.a l do Estado do Maranhao determinando o comparecimento de todos os alistados nas tropas auxiliares e
de ordenan<;as da capital e vilas e distritos adjacentes, no dia 24 de junhQ, para mostra e exercícios, e elencando várias penalidades para os
faltosos (brancas, índios ou pretos forros).
Maranháo, 9 de maio de 1788; fls. 23-23v.
203 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios do Brejo dos
Anapurus, acusando a recep<;áo de carta e de um
mesti<;o; advertindo-o para que náo deixasse nenhum indígena fora da povoa<;áo sem ordem expressa, fazendo chamar a todos nessa situa<;áo
pata mostrar o documento comprobatório, náo
mais permitindo os casamentos de indígenas com
pessoas de fora; recomendando-lhe providenciar
as diligencias necessárias para recolher os índios
delinqüentes da regiáo; e mandando prender o
devedor de oito mil réis a urna índia. Maranhao,
1O de maio de 1788; fls. 24-24v.
204 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao juiz ordinário da vila de Guimaráes, determinando a prisáo e recolhimento
a capital de "todo e qualquer vendilháo ou mascate existente na vila'', ou seus distritos, responsável pela v~nda de fazendas ou quaisquer outros produtos, com usura, aos índios sem a
anuencia do diretor para evitar dúvidas e penhora
dos bens do gentío; mandando expulsar das ter-
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ras dos índios a Felipe Borges e destruir o canavial nelas existentes para a fabrica<_;áo de aguardente, táo prejudicial aos índios; recomendando-lhe diligencias para que os indígenas continuassern fazendo suas ro<_;as sern perturba<;áo
de terceiros. Maranháo , 23 de rnaio de 1788; fls.
26-27.
205 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios do Brejo dos
Anapurus, acusando o recebimento de correspondencia e instando-.o a náo utilizar índios em
sua atividade particular para evitar murmúrio
público. Maranháo , 30 de rnaio de 1788; fl. 31.
206 •Carta do governador·e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios da vila Yi<;osa de Tutóia, mandando-o deixar o cargo de juiz
ordinário por incompatibilidade, pois se "exercia os ernpregos de ajudante do Regimento de
Cavalaria, diretor da vila de Tutóia e juiz ordinário e órfáos da mesma, agora só restava saber se
empregou os seus familiares nos lugares de escriváo, alcaide e porteiro para ficar tudo em casa
e o comer feito", tecendo cornentários sobre seu
caráter e avisando-o que a confirma<_;áo de tais
delitos recomendava aplicar-lhe os castigos enumerados no processo aberto contra o índio Caetano Lopes e até nomear a este para servir de
juiz e diretor. Maranháo, 7 de junho de 1788;
fls. 33v-34.
207 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios de Sáo José
de Penalva, cornunicando-lhe haver recomendado ao diretor de Viana para náo escrever, nern
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mandar soldados para esse lugar; instruindo-o
a náo chamar nern admitir na povoa<_;áo índios
procedentes de Viana, fazendo segredo da recornenda<_;áo; inforrnando-lhe que oportunamente
encarninharia o soldado requisitado; e determinando a prisáo e rernessa a capital dos vendilhóes de aguardente da regiáo. Maranháo, 19 de
junho de 1788; fls. 36-36v.
208 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios da vila de
Viana, solicitando sua presen<_;a na capital para
tratar das divergencias que nutria como vigário,
o diretor de Sáo José de Penalva e o juiz ordinário; determinando-o apontar os índios solicitados para a arrecada<_;áo dos dízirnos e instruir
seu substituto para náo tomar "a liberdade de
escrever, nem mandar recados, nem soldados ao
lugar de Sáo José de Penalva", sem ordem expressa do governo. Maranháo, 19 de junho de
1788; fl. 36v.
209 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo aJoáquim Luiz Ryper,juiz ordinário da vila de Guimaráes, acusando a recep<;áo
de oficio a propósito das providencias tomadas
para expulsar Felipe Pedro Borges das terras dos
índios; e mandando-o tirar devassa do roubo de
mandioca e algodáo acorrido nas planta<_;óes da
vila. Maranháo, 4 de julho de 1788; fls. 37v-38.
21 O • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao capitáo Alexandre Pereira
Collares, encarninhando urna relac;áo das madeiras existentes na ribeira (do Munim), segundo
informac;oes de Carlos da Silva Gatinho, e solici-
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tando a remessa de urna vara de cerca de 16
palmos de cada espécie relacionada, utilizando
para esse fim os indios necessários. Maranhao,
5 de julho de 1788; fl. 38.
211 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranháo ao juiz ordinário da vila de Guimaráes, solicitando-lhe que aceitasse a Jacinto
José Bello como diretor dos indios da vila, para
que foi nomeado, instruindo-o de suas obrigac;óes. Maranháo, 21 de julho de 1788; fls. 4040v.
212 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao a Jacinto José Bello, comunicando sua nomeac;ao para o cargo de diretor dos
indios da vila de Guimaraes. Marariháo, 11 de
agosto de 1788; fls. 43v-44.
~

213 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo a Joaquim Raimundo de Araújo,
diretor dos índios da vila de Guimaraes, comunicando a nomeac;áo de Jacinto José Bello, para
substituí-lo e recomendando-o a entregar os bens
pertencentes a povoac;áo, até entáo, sob sua responsabilidade. Maranhao, 11 de agosto de 1788;
fl. 44.
214 • Carta do governador. e capitáo-general do Estado
do Maranhao ao juiz ordinário e oficiais da Camarada Vila de Guimaraes, comunicando a nomeac;áo de Jacinto José Bello para o cargo de
diretor dos índios da vila, recomendando-lhes
que assim o reconhecessem e prestassem o auxílio necessário. Maranhao, 11 de agosto de 1788;
fl. 44.
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215 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao a Junta do Governo Interino da
Capitanía do Piauí, acusando a recepc;ao de documentos relativos as hostilidades indígenas aos
distritos da vila de Parnaguá; condenando ter
recebido noticia sobre tais fatos através de particulares; aprovando as providencias tomadas
para a expulsao dos indígenas; e mandando-o
lanc;ar mao da forc;a militar regular caso os indios apresentassem "resistencia temível".
Maranhao, 18 de agosto de 1788; fl. 47-48.
216 •Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranhao ao alferes Joáo Luís, comunican;.
do sua nomeac;ao para o cargo de diretor dos
índios da vila de Viana; dando-lhe instruc;oes para
a boa direc;ao dos indios; e solicitando a elaborac;ao de um inventário dos bens da diretoria e
de urna relac;ao dos indios sobre sua direc;áo,
destacando os capazes para o servic;o real.
Maranhao, 16 de setembro de 1788; fls. 48v-49.
21 7 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos indios da vila de
Viana, comunicando a nomeac;áo do alferes Joáo
Luís para substituí-lo no cargo e solicitando-lhe
a elaborac;ao de um inventário dos bens da diretoria para passar a administrac;ao. Maranhao,
16 de setembro de 1788; fl. 49.
218 •Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao ao juiz ordinário e vereadores do
Senado da Camara da Vila de Viana, comunicando a nomeac;áo do alferes Joáo Luís para o cargo
de diretor dos índios da vila e recomendando-
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lhes que assim o reconhecessem e prestassem o
auxilio necessário. Maranháo, 16 de setembro
de 1788; fls. 49-49v.
219 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao diretor dos índios da vila de
Pa<;o do Lumiar e lugar de Sáo José, ordenandolhe a indica<;áo de 8 (oito) índios habilitados na
produ<;áo de cal para extraírem as quantidades
do produto necessárias as obras da Fazenda Real,
que ficava responsável pela nomea<;áo e pelo
pagamento das diárias dos mesmos. Maranháo,
16 de outubro de 1788; fls. 50-50v.
220 • Carta do governador ~ capitáo-general do Estado
do Maranháo a Junta do Governo Interino da
Capitania do Piauí, acusando a recep<;áo de documentos e dando as providencias cabíveis suscitadas por cada um deles; recomendando prudencia e regularidade no envio de tropas para
afugentar "os gentios Tapaque", que promoveram
hostilidades nos distritos de Parnaguá; reclamando da ·negligéncia observada nos chefes militares responsáveis pelas a<;óes contra tais índios;
e instruindo-o a náo permitir guerra ofensiva ao
gentío por ferir determina<;óes de Sua Majestade. Maranháo, 6 de novembro de 1788; fls. 51 v54.
221 •Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo a Junta do Governo Interino da
Capitania do Piauí, acusando a recepc;áo de comunica<;áo a propósito de diligencia feíta contra
os índios que promoveram hostilidades nos distritos de Parnaguá; aprovando a utilizac;áo da
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tropa auxiliar na expedic;áo; recomendando aten<;áo quanto a empreendimentos dessa natureza
visando náo contrariar os limites das ordens de
Sua Majestade; solicitando partes circunstanciadas das a<;óes realizadas para expulsar o gentío; e dando instru<;óes administrativas.
Maranháo, 30 de dezembro de 1788; fls . 54-55.
222 • Carta do governador e capitáo-general.do Estado
do Maranháo ao senhor Manoel Portugal, diretor interino dos índios da vila Vi<;osa de Tutóia,
comunicando a nomea<;áo de Joaquim Luís
Ryper para substituir-lhe no cargo, acumulando
as fun<;óes de juiz ordinário; e solicitando a entrega de tudo sob sua responsabilidade ao novo
diretor. Maranháo, 7 de janeiro de 1789; fl. 56.
223 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao senhor J oaquim Luís Ryper, juiz
ordinário da vila de Tutóia,
mandando-o tomar
,
posse, na Diretoria de Indios da referida vila e
advertindo ainda que competia-lhe administrar
numa fazenda de gado da Camara Municipal.
Maranháo, 7 de janeiro de 1879; fls. 56-56v.
224 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao senhor Luiz Antonio Sunher
,
mandando-o tomar posse na Diretoria dos Indios Barbado do lugar de Sáo Mamede e elaborar
imediatamente urna rela<;áo da popula<;áo da aldeia, constando inclusive os índios ocupados em
servi<;os particulares e fugitivos, os quais recomendava imediata apreensáo. Maranháo, 7 de
janeiro de 1789; fls. 56v-5 7.
225 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo a Junta do Governo Interino da
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Capitanía do Piauí, acusando a recepc;ao de do:cumentos; reiterando a recomendac;ao de "ob~
servancia das ordens de Sua Majestade que pro:..
íbem fazer-se guerra ofensiva ao gentío confinante
com os Estados da mesma Senhora e sendo só
lícito defenderemos povos as suas vidas, casas
e fazendas dos insultos bárbaros de tais continentes e afugentá-los ... "; e dando várias instruc;óes administrativas. Maranhao, 29 de janeiro
de 1789; fls. 59v-61.
226 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao a Manoel José Rodrigues, diretor
dos índios Barbado do lugar de Sao Mamede,
informando a nomeac;ao de Luiz Antonio Sunher
para substituir-lhe n#o cargo. Maranhao, 7 de janeiro de 1789 (sic); fl. 61.
227 • Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranhao ao vigário da freguesia de Sáo Bento
das Balsas, solicitando urna relac;áo dos fregueses livres, do sexo masculino, até a idade de 60
anos, sendo brancos, índios, mestic;os, cafuzos e
pardos. Maranhao, 5 de fevereiro de 1789; fl.
61.
228 •Carta do governador e capitáo-general do Estado
do Maranháo ao juiz do julgado de Pastos Bons,
solicitando urna relac;ao dos moradores livres,
de 09 até 60 anos, do sexo masculino, sendo
brancos, índios, mesti<;os, cafuzos e· pardos.
Maranháo, 5 de fevereiro de 1789; fl. 61 v.
229 • Carta do governador e capitao-general do Estado
do Maranhao ao diretor dos índios de Pastos
Bons e Sáo Bento de Balsas, solicitando urna rela':;aO dos índios de 09 a 60 anos de idade capa-
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zes de pegar em armas. Maranhao, 5 de fevereiro de 1789; fl. 61 v.
230

• Carta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo Bernardo José
Teixeira de Carvalho, informando as providencias tomadas a respeito da prisáo de urna índia
procedente do Ceará; mandando soltar um índio preso por engano; e recornendando a prisáo
de desordeiros de seu distrito. Maranháo, 9 de
junho de 1789; fls. 64-64v.

231

• Carta do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao juiz da vila de Alcantara,
mandando proceder a urna inquiric;áo de testemunhas para saber se o pardo Jerónimo Aroxa
era casado com a índia Florinda dos Anjos, se
tinha filhos, oficios ou lavouras e se vivía sob a
tutela do pai. Maranháo, 18 de junho de 1789;
fls. 64v-65.

Livro 02 ( 1787-1792)
R.e gistro da correspondencia do governador e capitao-general do Estado do
Maranhao com diversas autoridades.

232 • Oficio de Fernando Pereira Leite de Foyos, governador e capitáo-general do Estado do Maranháo
ao juiz de fora da cidade de Sáo Luís, solicitando a leitura de um requerimento e seu despacho
a respeito da produc;áo e consumo de aguardente na Capitanía, alertando-o para o fato de semelhante produto ser proibido para o comércio
livre e particular com os índios. Maranháo, 23
de novembro de 1789; fls. 40-40v.
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Livro 03 ( 1797-1 798)
Registro de ofícios, portarías e bandos do governador e capitáo-general
do Estado do Maranhao

233 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao juiz ordinário de Pastos Bons
informando-lhe sobre a representa<;áo feíta pelo
diretor dos índios Amanajó, em que se queixa
das violencias e vexames, praticados pelos moradores desse lugar contra os índios; e advertindo-lhe a fazer guardar os limites das terras indígenas. Maranhá~. 20 de julho de 1797; fls. 2020v.
•
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23 7 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao tesoureiro geral dos índios entregar ao padre Olivério Ángela
do Rego materiais para a sua paróquia de Sao
José. Maranháo, 23 de maio de 1798; fl. 54v.
238 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo par?- Manoel Roiz Nina, tesoureiro geral dos índios, ordenando-lhe remeter a
Secretaría deste Estado a canta exata do dinheiro das multas, que pagamos soldados de milícias, para que possa determinar a execu<;áo de alguma obra necessária aos moradores. Maranháo,
14 de junho de 1798; fl. 57.
239 • Portaría do governador e capit~o-general do Estado do Maranháo ordenando ao tesoureiro dos
índios fornecer as ferramentas necessárias a canoa que serve no comum da vila de ,Monc;áo.
Maranháo, 12 de julho de 1798; fl. 63.

234 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao intendente geral de índios dai ao índio Miguel, principal de
urna povoac;áo de índios Gamela, as ferramentas de uso nas lavouras. Maranháo, 21 de outubro de 1797; fl. 30.

Livro 04 f 1 798-1800 J

235 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo nomeando Damásio dos Reís
para o cargo de principal dos índios da vila de
Vinhais. Maranháo, 2 de janeiro de 1798; fl. 35v.

Registro de ofícios, bandos e nomea9óes do governador e capitáo-general
do Estado do Maranháo a diversas autoridades locais e do Piauí.

236 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo José de Carvalho,
ordenando-lhe, em vista das informa<;óes e exigencias do general do Pará sobre as desordens
dos índios desertores dos regimentas, organizar
urna entrada nos sítios onde se encontram tais
índios, prende-los e entregá-los a seus respectivos diretores. Maranháo, 15 de maio de 1798; fl.
54.

240 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao diretor da vila
do Pa<;o do Lumiar a doac;áo de índios para o
servi<;o do Palácio do Bispo da Diocese. Palácio
de s§.o Luís do Maranháo, 14 de julho de 1799;
fl. 41.
241 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo para Henrique de M~lo Coutinho
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de Vilhena, ouvidor da comarca e intendente geral dos índios ordenando-lhe mandar emprestar ao Senado da Camara o dinheiro que recebe
dos cofres dos índios e das multas milicianas.
Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 15 de julho de
1799;fl.4lv.
242 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ordenando a todo juiz, comandante ou diretor, a quem essa portaría for apresentada, prestar auxílio ao diretor de Sáo Miguel,
Francisco J oáo Pereira, para capturar os índi.o s
frigidos da sua Diretoria. Palácio de Sao Luís do
Maranhao, 8 de abril de 1800; fl. 118.
243 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para Francisco Antonio de Sales,
ajudante e diretor de Guimaraes ordenando-lhe
a remessa de 16 índios para as obras reais, devendo estes se apresentarem ao intendente das
obras e serem substituídos de 3 em 3 meses.
Palácio de Sáo Luís do Maranhao, 9 de junho de
1800; fl. l 28v.
244 • Portaria do governador e capitao-general do Es. tacto do Maranhao ordenando ao diretor do Pa<;o
do Lumiar que de ao superintendente das obras
reais todos os índios por ele solicitados. Palácio
de Sao Luís do Maranháo, 9 de junho de 1800;
fl. 129.
245 • Portaría do governador e cap.~tao-general do Estado do Maranhao ordenando a José Feliciano
Botelho de Mendon9a, diretor de Viana, que fac;a
recolher todos os índios e índias, pertencentes a
sua povoac;ao, e que dela se acham ausentes. Palá-
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cio de Sao Luís do Maranhao, 25 de junho de
1800; fl. 129v.
246 • Portaría do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ordenando a Ricardo José dos
Reis, diretor da vila da Tutóia, que fac;a recolher
todos os índios pertencentes a sua povoac;ao e
desta se encontram ausentes. Palácio de Sáo Luís
do Maranhao, 17 de setembro de 1800; fl . 145.
24 7 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao tesoureiro dos
índios que mande aprontar as ferramentas soli.citadas pelo diretor de Monc;ao. Palácio de Sáo
Luís do Maranháo, 13 de novembro de 1800; fls.
159-159v.
248 • Portaría do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ordenando fornecer ao negociante José Gon<;alves da Silvamantimentos para
14 índios da vila de Vinhais, postos a disposi9ao
para o servi90 de abertura da "Cachoeira de
Cima", do río Munim. Pálácio de Sáo Luís do
Maranhao, 17 de novembro de 1800; fl. 16lv.
249 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ordenando ao diretor da vila
do Pa90 do Lumiar que ponha a .disposi9ao da
Provedoria Geral dos Ausentes os índios necessários ao carregamento da galera naufragada nos
baixos de Santa Ana. Palácio de Sáo Luís do
Maranhao, 1° de dezembro de 1800; fl . 165.
Livro 05 ( 1798-1804 l
Registro da correspondéncia do governador e capitao-general do Estado do
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Maranhéio com o governador da Capitanía do Piauí.

250 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para Francisco Diogo de Moraes,
governador da Capitania do Piauí, determinando embolsar os índios do J aicó da importancia
do caruá, de acordo com a nova resoluc;;ao da
Junta da Fazenda Real deste Estado. Sao Luís
do Maranhao, 31 de julho de 1802; fl. 64v.
251 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranháo para Pedro José Serra de
Menezes, governador da Capitania do Piauí, informando-lhe que o seu antecess·or nao via necessidade de repelii ou castigar os insultos dos
índios, como o demonstra a correspondencia
registrada nessa Secretaria; e aprovando a sua
decisao de repelir essas invasóes, já que agora o
considera necessário, nao deixando de observar
as reais ordens do aviso do senhor ministro dos
Negócios Ultramarinos. Sao Luís do Maranhao,
1° de setembro de 1803; fls. 86-86v.
Livro 07 ( 1800-1803 l
Registro de ofícios, portarías e nomea~óes do governador e capitéio-general do Estado do Maranhéio.

253 • Portaria do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao juiz ordinário
de Santa Maria do lcatu remeter 10 índios para
o Arsenal Real. Palácio de Sáo Luís do Maranháo,
27 de marc;;o de 1801; fl. 13.
254 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao intendente geral dos índios fornecer o que consta da relac;;áo
inclusa para o servic;;o da vila de Monc;;áo. Palácio
de Sao Luís do Maranhao, 23 de abril de 1801;
fl. 16.
255 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para José Joaquim de Aragáo,
tenente-coronel do 2° Regimento de Indios participando-lhe a prorrogac;;ao da licenc;;a do coronel desse Regimento. Palácio de Sáo Luís do
Maranhao, 25 de abril de 1801; fl. l 7v.
;

256 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ordenando ao coronel do 1°
Regimento de Índios examinar o livro-mestre e
dar baixa aos soldados e oficiais inferiores
domiciliados nos distritos de outros regimentos
de milícias e de índios. Palácio de Sao Luís do
Maranhao, 25 de abril de 1801; fl. l 7v.
ÜBS: P ORTARIAS IGUAIS A E STA FORAM ENVIADAS PARA: COMANDANTE DO

R~G.IMENTO

252 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ordenando ao diretor dos
Amanajó fornecer 15 índios para a conduc;;áo do
gado da Camara até o sítio dos Perizes do
Itapecuru. Palácio de Sao Luís do Maranháo, 13
de marc;;o de 1801; fl. 11 v.
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DE Í NDJOS, CORONEL DO REGIMENTO DE M ILÍCLAS DO I TAPECURU,

CORONEL DE M ILícIAS DE SAo

L uís E COMANDANTE oo REGIMENTO DE C AvALARIA

DE M ILÍCLAS.

25 7 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ordenando ao comandante do
julgado de Sáo Bernardo da Parnaíba expedir
ordens aos diretores para que aprontem os índi-
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os obrigados ao servi<;o dos dízimos. Palácio de
S ao Luís do Maranháo, 11 de junho de 1801 ; fl .
25 .
258 • Portaría do governador e capitao-gen eral do Es tado do Maranhao ordenando a todas as pessoas com jurisdi<;áo militar ou civil que pres tem
auxílio aos quatro índios, que regressam a Capitanía do Ceará, vindos a esta cfdade em diligencia do real servi<;o. Palácio d e S ao Luís do
Maranháo, 18 dejulho de 1801 ;.fl. 33v.
259 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para Francisco J oao Pereira de
Cáceres recomendando-lhe que proceda as diligen cias necessárias para trazer de volta a casa,
onde residía, urna índia fugida. Palácio de Sáo
Luís do Maranhao, 27 de julho de 1801 ; fl. 35.
260 • Portaría do governador e capitáo-gen eral do Estado do Maranháo ordenando ao comandante do
Itap ecuru entregar ao senhor Eugenio Fernandes,
capitáo comandante do Iguará , índios e pedestres comandados por oficiais inferiores para o
servi<;o da abertura da "Cachoeira de Riba". Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 27 de agos to de
1801 ; fls. 40-40v.
Oss: PORTARIAS DE IGUAL TEOR FORAM ENVIADAS AO COMANDANTE DE ALCÁNTARA,
AO CAPITÁO DA POVOA<;AO DO PERJÁ, AOS DIRETORES DAS VIL.AS DO P A<;O E DE
SAO J OSÉ E AO DIRETOR DE VINHAIS.

261 • Ofício do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para Ricardo José dos Reís ordenando-lb.e que passe em r evista a Companhia
de Índios do 1° Regimento , situ ado na vila da
Tutóia. Palácio de Sao Luís do Maranháo, 10 de
maio de 1802; fl. 78.
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REGIMENTO DO PERJÁ.

262 • Portaría do governador e capitao-general do Estado do Maranháo nomeando José Alves Pereira
diretor do lugar dos Araioses. Palácio de Sáo Luís
do Maranháo, 10 de maio de 1802; fl. 78.
263 • Portaría do governador e capitáo -general do Estado do Maranháo ordenando ao negociante Antonio José Gomes Cascaes, tesoureiro dos rendimentos. das fazendas do Convento das Merces,
entregar ao padre Bento Gon<;alves Pereira
285.800 réis para pagamento dos salários aos
indígenas trabalhadores na fazenda d a Ilha Pequena. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 11 de
maio de 1802; fls . 78v-79.
264 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo Tomás de Aquino
ordenando-lhe passar em revista as tres companhias do Pa<;o do Lumiar e urna de Sáo José,
todas do 2º Regimento de Índios. Palácio de Sáo
Luís do Maranháo, 12 de maio de 1802; fl. 79.
265 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao ordenando ao ouvidor da
comarca intendente geral dos índios examinar o
estado do cofre das povoa<;óes dos índios e expedir ordens para serem recolhidos os juros vencidos das suas dívidas ativas . Palácio de Sáo Luís
do Maranháo, 11 de junho de 1802; fls . 82-82v.
266 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao diretor de Sáo
Miguel dar quatro índios ao senhor Francisco
J oáo da Serra Freire, procurador da Cfunara,
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para auxiliá-lo na diligencia, da qual está incumbido. Palácio de Sao Luís do Maranhao, 14 de
agosto de 1802; fl. 98v.
267 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para Manoel Cordeiro, juiz ordinário de Guimaraes, informando o recebimento
dos índios a serem presos na cadeia da cidade.
Palácio de Sáo Luís do Maranhao, 4 de outubro
de 1802; fl. 112.
268 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao ao capitáo Tomás de Aquino
Freitas ordenando-lhe mandar prender os tenentes insubordinados, por terem deixado de cumprir as suas determinacóes de aprontarem 12
(doze) índios das suas respectivas companhias.
Palácio de Sao Luís do Maranhao, 12 de outubro
de 1802; fl. 113.
~

269 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao para Manoel Cordeiro, juiz ordinário da vila de Guimaraes, determinando-lhe
a mudan<_;a dos índios para o dizimeiro, sem incluir os que já acabaram o seu tempo de servi<_;o.
Palácio de Sáo Luís do Maranhao, 3 de novembro de 1802; fl. l 18v.
270 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao capitáo Henrique José
Martins de Andrade ordenando-lhe passar em
revista geral as duas companhias de milícias e a
Companhia do 2° Regimento de Índios situadas
no distrito da vila de Guimaraes. Palácio de Sao
Luís do Maranhao, 15 de novembro de 1802; fls.
120v-121.
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E AO CORONEL AIRES C ARNE/RO H OMEM PARA PASSAREM EM REVISTA AS
COMPANHIAS DE ÍNDIOS SITUADAS EM Stio J otio DE CORTES E EM VLANA.

271 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ordenando ao almoxarife do
Hospital Real receber os tres índios, que trabalham na obra da estiva e providenciar o tratamento deles. Palácio de Sao Luís do Maranháo,
1 7 de novembro de 1802; fl. l 22v.
272 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao nomeando o capitao Inácio
Xavier da Cfunara para diretor da povoa<_;ao dos
índios Amanajó, no julgado de Pastos Bons. Palácio de Sao Luís do Maranhao, 7 de janeiro de
1803; fl. 129v.
273 • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranhao nomeando Manoel José Vieira
de Abreu para diretor dos índios do Brejo dos
Anapurus. Palácio de Sao Luís do Maranhao, 1 O
de janeiro de 1803; fl. 130.
274 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao a José Feliciano Botelho de Mendon~a. diretor da vila de Viana, determinandolhe recolher todos os indígenas empregados na ·
fazenda do Maracu até que se justifique o direito
dessa servidao, reclamando-lhe a transgressáo
das ordens no que diz respeito ao trabalho dos
índios em causa própria. Palácio de Sao Luís do
Maranhao, 14 dejaneiro de 1803; fls. 133 e 133v.
275 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao juiz ordinário da vila de Viana
ordenando-lhe suspender do exercício de dire-
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tor dos índios o ajudante de milícias José
Feliciano Botelho de Mendonc;a; determinandolhe o recolhimento dos índios que se acharem a
servic;o daquele diretor, sem despacho ou portaria do governo. Palácio de Sáo Luís do Maranháo,
27 de marc;o de 1803; fl. 151.
276 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Manoel José Vieira de Abreu,
diretor do Brejo, determinando-lhe entregar os
dez índios pedidos pelo capitáo Eugenio
Fernandes dos Santos para o corte da madeira a
ser empregada no edifício do novo palácio real.
Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 26 de abril de
1803; fl. 158v.
277 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao negociante Antonio José Gomes Cascais, tesoureiro dos rendimentos das fazendas do Convento das Merces,
liberar o dinheiro para o pagamento dos índios
que trabalham na Ilha Pequena. Palácio de Sáo
Luís do Maranháo, 16 de maio de 1803; fl. l 63v.
278 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Manoel José Vieira de Abreu,
diretor do Brejo dos Anapurus, determinandolhe remeter os índios que por sua ordem lhe pedira o capitáo Eugenio Fernandes dos Santos;
aprovando a proibic;áo feita a particulares de lavrarem nas terras dos índios. Palácio de Sáo Luís
do Maranháo, 6 de junho de 1803; fl. 167v.
279 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo autorizando ao diretor de Sáo
Miguel entregar ao juiz de fora desta cidade um
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índio, com as características exigidas para o seu
servic;o. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 7 de
junho de 1803; fl. 168v.
280 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a José Diogo Campelo, diretor
da vila de Monc;áo, autorizando-lhe enviar a cidade os dois principais do gentío Amanajó, acompanhados de intérprete. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 2 de julho de 1803; fl. 172.
281 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao comandante do
Itapecuru mandar quatro índios a bordo do bote
da Fazenda Real "Espalha Vento" para a viagem
a bem do servic;o público. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 11 de julho de 1803; fls. l 75v- l 76.
Liv_ro 09 ( 1804-1805 l
Registro de ofícios e portarias dogovernador e capitéío-general do Estado do Maranhéío.

282 • Portaría do governador e capitáo . .general do Estado do Maranháo ordenando ao diretor da vila
de Viana a remessa de informac;áo exata do índio José Disiderio, que veio preso dessa vila a
esta cidade. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 4
de junho de 1804; fl. 1v.
283 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo Joaquim José de
Moraes aprovando seus atos e recomendandolhe continuar observando as ordens "náo dando
índio algum sem portaría para isso". Palácio de
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Sáo Luís do Maranháo, 11 de junho de 1804;
fl. 3v.
284 • Portaria do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando .ao diretor do
Carará dar ao juiz do Mearim um índio que saiba falar bem a sua língua e a língua portuguesa..
Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 11 de junho
de 1804; fl. 4.
285 • Portaria do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao juiz do Mearim
proceder com prudencia na diligencia da prisáo
dos negros fugitivos que se juntaram ao gentio
Gamela e atacaram a fazenda de Antonio Felipe
de Meireles. matando e ferindo os seus escravos; cuidar para náo atacar povoac;áo de índio.
antes persuadí-los a se colocarem sob a protec;áo real. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 11
de junho de 1804; fls. 4v-5.
286 • Portaria do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao comandante do
Iguará entregar 60 (sessenta) homens para o corte das madeiras destinadas ao servic;o real. devendo para isto dirigir-se aos diretores de índios
e aos comandantes das companhias de pedestres. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 11 dé
junho de 1804; fls . 6-6v.
287 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo nomeando o alferes José Antonio Correia para principal dos índios da vila
de Viana. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 8 de
agosto de 1804; fl. 28.
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288 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao alferes Antonio José da Silva ordenando-lhe fazer urna diligencia, na aldeia
do gentío Gamela, para apreender os negros fugitivos da Ribeira do Mearim, que se juntaram
ao dito gentio e estáo atacando roc;as, matando e
ferindo os seus habitantes; devendo, para isso,
proceder com cuidado a fim de náo provocar
dano algum a povoac;áo do gentío e sim persuadi-lo a querer viver em paz e amizade com o governo. Palácio de Sáo Luís do Maranháo. 11 de
agosto de 1804; fl. 29v.
289 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao diretor de Guimaráes entregar dois índios carapina ao índio
Cristováo de Brito. Palácio de Sáo Luís do
Maranhao, 14 de agosto de 1804; fl. 31.
290 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao para Antonio Feliciano de
Zueiros fazendo considerac;óes sobre o seu trabalho no arranjo da povoac;áo de índios de Guimaráes. comunicando-lhe sua nomeac;áo para comandante da mesma vila. devendo receber do
diretor tudo o que estiver de posse e conduzir a
administrac;áo da vila como se náo fosse de índios, concedendo terreno para roc;ado, alistando
pessoas para o servic;o geral do Estado e outras
providencias. Palácio de Sáo Luís do Maranháo,
29 de agos~o de 1804; fls. 36-36v.
291 • Ofício do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ao capitáo Luís Antonio Vieira
da Silva, comandante do Itapecuru, ordenandolhe prender o índio Joáo Ferreira e o escravo

110

ARgUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

fugitivo cafuz Louren<;o, podendo para isso solicitar o auxilio que for necessário a todas as jurisdi<;6es civis e militares circunvizinhas. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 3 de setembro de
1804; fls . 40-40v.
292 • Portaria do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ordenando ao ouvidor da
comarca mandar notificar aos devedores ou fiadores dos cofres dos índios que paguemos juros vencidos até o momento, cuidando para náo
deixá-los mais em atraso de um ano para outro.
Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 3 de setembro de 1804; fl. 41.
293 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao major Antonio Feliciano de
Queirós, comandante da vila de Guimaráes, aprovando-lhe suas atitudes com rela<;áo aos oficiais
das companhias dos índios e ao diretor; autorizando-lhe a incluir no alistamento todos os moradores, sejam milicianos, brancos ou índios.
Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 10 de setembro de 1804; fls. 45-45v.
294 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao alferes Francisco de Paula
Ribeiro, comandante do Destacamento de Pastos Bons, determinando-lhe remeter todos os índios selvagens aprisionados pelo capitáo Francisco Alves dos Santos ao Carpo da Guarda Principal de Sáo Luís. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 12 de setembro de 1804; fls. 45v-46.
295 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo Francisco Alves dos
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Santos comunicando-lhe estar ciente do ataque
feito aos índios selvagens; solicitando-lhe informa<;6es exatas e claras dessa expedi<;áo. Palácio
de Sáo Luís do Maranháo, 12 de setembro de
1804; fls. 46-46v.
296 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao sargento-mor Antonio
Feliciano de Queirós, comandante da vila de Guimaráes, ordenando-lhe
remeter índios com ida·.•
de de 8 a 12 anos capazes e desejosos de se aplicarem aos diversos servi<;os mecanicos, a fim de ·
serem instruídos e poderem servir a sua povoa<;áo. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 20 de
setembro de 1804; fl. 49v.
297 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a José Patrício Diniz da Silva e
Seixas, ouvidor da comarca, ordenando-lhe distribuir, entre os mestres de oficios, todos os índios menores para serem aplicados nas diferentes qualidades de oficios. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 2 de outubro de 1804; fl. 55.
298 • Oficio do governador e capitáo-general do Esta.
do do Maranháo ao capitáo Eugenio Fernandes
dos Santos autorizando-lhe deixar de mandar os
índios para o corte das madeiras, como havia
sido ordenado, em virtude das suas pondera<;6es
feitas por carta; mandando-lhe notificar os outros habitantes, que "náo obram como devem a
sua honra e respeito vassalar", a se dirigirem ao
gabinete do governo. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 2 de outubro de 1804; fls. 55-55v.
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299 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo para J oaquim Aires ordenando-lhe examinar a qualidade dos gentios que tem
chegado a vila de Monc;áo e dos que aí se acham,
arranjando-lhes tudo o que for necessário para
sua conservac;áo; passando ao governo todas as
informacóes sobre isso. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 5 de outubro de 1804; fls. 56-56v.
300 •. Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a José Diogo Campelo, diretor
de Monc;áo, recomendando-lhe todo cuidado no
tratamento dos índios; ;o rdenando-lhe conduzir
o seu principal ao palácio. Palácio de Sáo Luís
do Maranháo, 5 de outúbro de 1804; fl. 56v.
•

301 • Oficio do governador e <;apitáo-general do Estado do Maranháo ao c'.omandante da vila de
Alcantara ordenando-lhe escolher um sítio para
que seja criada urna povoac;áo entre as vilas de
Alcantara e_ Guimaráes e nela juntar os índios
dispersos, outros indivíduos sem casa nem subsistencia própria e "habitantes que =._voluntariamente quiserem habitar o dito sítio" assim formar a nova povoac;áo. Palácio de S~o Luís do
Maranháo, 22 de outubro de 1804; fls. 59v-60.

e

302 • Oficio do governador e capitáo-generál do Estado do Maranháo ao alferes Franciscó• de Paula
Ribeiro, comandante do Destacamento de Pas- .
tos Bons, autorizando-lhe a se opor a qualquer
ac;áo do capitáo Francisco Alves dos Santos, que
perturbe a tranqüilidade dos_habitantes do distrito; intimando ao dito capitáo a se dirigir a capital para responder pela entrada feita ao gentio, _'a fim de ser evitada a repetic;áo desse ato.

Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 24 de outubro
de 1804; fls. 60v-61.
303 • Ofício do governador e capitáo-general do Esta-·
do do Maranháo a José Pereira Cardoso, juiz ordinário do Mearim, ordenando-lhe a captura da
índia Eufemia pertencente a vila do Pac;o do
Lumiar, devendo ser enviada ao Corpo da Guarda Principal de Sáo Luís. Palácio de Sáo Luís,
31 de outubro de 1804; fl. 62v.
304 • Portaría do governador e capitáo-g~neral do Estado do Maranháo ordenando ao ouvidor da
comarca intendente geral dos índios socorrer 4
(quatro) índios selvagens com rac;óes diárias até
que lhes seja dado verdadeiro destino. Palácio
de Sáo Luís do Maranháo, 3 de novembro de
1804; fl. 63 .
305 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitá6 Luiz Antonio Vieira
da Silva, comandante do Itapecuru, remetendolhe um requerimento dos índios de Sáo Miguel
apresentando queixa contra o seu diretor; solicitando-lhe informac;óes sobre esse fato. Palácio
de Sáo Luís do Maranháo, 20 de novembro de
1804; fl. 69v.
306 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao alferes Francisco de Paula
Ribeiro, comandante do Destacamento de Pastos Bons, aprovando os seus procedimentos
adotados na contenc;áo dos "barbaros" que habitam as matas fronteiras da regiáo. Palácio do
Governo de Sáo Luís do Maranháo, 22 de novembro de 1804; fi. 69v.
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307 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ao alferes Francisco de Paula
Ribeiro, comandante do Destacamento de Pastos Bons, autorizando-lhe deixar, em casa do capitao Francisco Alves dos Santos, os índios por
ele requeridos e aprovando as providencias tomadas com relac;ao aos índios Amanajó. Palácio
de Sao Luís do Maranhao, 11 de dezembro de
1804; fls. 73-73v.
308 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao para Antonio Alves Pereira, juiz
ordinário do julgado de Sao Bernardo, ordenando-lhe examinar as causas do falecimento da índia, tendo em vista a participac;ao que lhe fora
feita por carta; sendt> constatada a prática de excessos pelo comandante da diligencia, prende-lo
ao Corpo da Guarda Principal. Palácio de Sao
Luís do Maranhao, 9 de mafc;o de 1805; fl. 103v.
309 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao major Antonio Feliciano de
Queirós autorizando-lhe a incluir rto alistamento para o novo Regimento de Milícias todos os
brancos e índios que tiverem possibilidade para
se fardarem. Palácio de Sao Luís do Maranhao,
4 de abril de 1805; fl. 111.
31 O • Portaria do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ordenando ao tesoureiro do
cofre dos índios cobrir as despesas feítas com o·
"gentío que desceu a vila de Monc;ao". Palácio de
Sao Luís do Maranhao, 15 de maio de 1805; fls.
123-124.
311 • Oficio do governador e capitao-general d·o Estado do Maranháo ao capitáo-mor Ignácio José
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Pinheiro, comandante da vila de Alcantara ordenando-lhe enviar a cidade de Sao Luís 12 (doze)
índios para serem empregados no servic;o da Intendencia da Marinha, e continuar a fazer o mesmo, sempre que for necessário substituí-los. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 20 de maio de
1805; fl. 126.
312 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao capitao-mor Ignácio José Pinheiro, diretor da vila de Monc;ao, ordenandolhe remeter, da aldeia dos índios Gamela:, seis
caveiras desses índios, tendo as mesmas a mandíbula inferior conservada. Palácio de Sao Luís
do Maranhao, 21 de maio de 1805; fls. l 26- l 26v.
313 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao capitao Joao Bento de Brito,
comandante do distrito de Aldeias Altas, ordenando-lhe examinar, entre os moradores do
Codó, quantas pessoas se prontificam para o encontro com o gentío que os tem atacado; recomendando-lhe remeter urna relac;ao das pessoas e dos mantimentos a serem fornecidos para a
marcha. Palácio de .S áo Luís do Maranhao, 21
de maio de 1805; fl. 126v.
314 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao capitao-mor Ignácio José Pi~
nheiro, comandante da vila de Alcantara autorizando-lhe remeter os índios, conforme lhe ordenara anteriormente. Palácio de Sao Luís do
Maranhao, 24 de maio de 1805; fls. 127-127v.
315 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranháo ao capitáo Joao Bento de Brito,
comandante do Destacamento de Aldeias Altas,
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ordenando-lhe suspender qualquer remessa de
gente enviada pelo comandante de Pastos Bons
sem sua ordem, a náo ser que essa gente seja
necessária "ao projetado ataque do gentio que
tem infestado as fazendas do Codó no presente
ano". Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 27 de
maio de 1805; fls. 129v-130.
316 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo para Antonio José da Silva,
quartel-mestre do Regimento de Linha, encarregando-lhe da missáo de acudir aos moradores
do Codó dos estragos praticados pelos índios;
devendo ir ao distrito de Aldeias Altas, onde receberá instruc;;óes necessárias.
requerendo, em
.
seguida, as munic;;óes indispensáveis a essa expedic;;áo. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 5 de
junho de 1805; fls. 132v-133.
31 7 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo Joáo Bento de Brito,
comandante do Destacamento de Aldeias Altas,
ordenando-lhe prestar todo o auxílio que for requerido pelo encarregado da expedic;;áo contra
os índios em Codó. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 5 de junho de 1805; fls. l 33- l 33v.
318 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo a Antonio José da Silva, quartel-mestre do Regimento de Linha, informando-.
lhe náo ser possível mandar urna grande tropa,
necessária para.destruir a aldeia dos índios, que
atacam as fazendas do distrito; ordenando-lhe
fazer "aprontar aos comandantes de Aldeias Altas e Itapecuru aquela gente que julgar necessária" para que junto ao Carpo de Tropa possa fa-
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zer o ataque da aldeia; recomendando-lhe prudencia e modera<;áo na procura e no ataque da
referida aldeia, no caso de encontrá-la, enviar
quatro dos principais índios para tratar com o
governo. Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 29
de julho de 1805; fls. 153v-154v.
319 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo José ·Bento de Brito,
comandante do Destacamento de Aldeias Altas,
ordenando-lhe prestar todo o auxilio requisitado pelo quartel-mestre Antonio José da Silva.
Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 29 de julho de
1805; fl. 154v.
0BS: A ORDEM DESTE OFÍCIO SE RELACIONA AO ATAQUE QUE ESTÁ SE ORGANIZANDO
A ALDE IA

DE ÍNDIOS, CONFORME DOCUMENTO ANTERIOR.

320 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao tenente-coronel Antonio Roiz
dos Santos ordenando-lhe prestar todo auxilio
requerido pelo quartel-mestre Antonio José da
Silva para a "expedi<;áo do gentio que ataca essas paragens". Palácio de Sáo Luís do Maranháo,
29 de julho de 1805; fl. 154v.
321 • Portaria do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo nomeando José Lopes Ribeiro para diretor dos índios Amanajó do julgado
de Pastos Bons, que deverá receber do capitáo
Inácio Xavier da Cfunara a diretoria e todas as
ordens que foram expedidas para continuarem
a ser executadas. Palácio de Sáo Lufs do
Maranháo, 1° de agosto de 1805; fl. 155.
322 • Ofício do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao capitáo Inácio Xavier da Ca-
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mara. diretor da povoa<;áo dos índios Amanajó
ordenando-lhe entregar as ordens e tudo que pertencer a Diretoria dos índios Amanajó do julgado de Pastos Bons a José Lopes Ribeiro, seu
substituto. Palácio de Sao Luís do Maranháo, 1°
de agosto de 18.0 5; fl. 155v.
Livro 10 ( 1804-1810)
Registro da correspondéncia do governador e capitao-general do Estado do
Maranhiio com autoridades da Capitanía do Piauí.

323 • ófício de Antonio d<t Saldanha da Gama, governador e capitao-general do Estado do Maranhao
a Pedro José César de Menezes, governador da
Capitania do Piauí. acusando o recebimento de
oficio sobre o estado das duas aldeias de índios
da capitanía; aprovando o recolhimento de índios ociosos as vilas. para evitar perturba<;óes aos
moradores; e dando instru<;óes para a apreensao dos vadios e bandoleiros provenientes da
Capitania do Ceará. Palácio de Sao Luís do
Marahhao, 22 de novembro de 1804; fl. 3v.
324 • Oficio do governador e capitao-general do Estado do Maranhao ao coronel Luís Antonio Sarmento da Maia, governador interino da Capitanía do Piauí, solicitando a remessa de seis caveiras de índios que conservassem a mandíbula
inferior, para atender a requisi<;ao da Secretaria
de Estado. Palácio de Sao Luís do Maranháo, 14
de maio de 1805; fl. 6.
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325 • Oficio do governador e capitáo-general do Esta..:
do do Maranháo ao governador interino da Capitanía do Piauí, acusando a recep<;ao de documentos e das seis caveiras anteriormente solicitadas. Palácio de Sao Luís do Maranháo, 26 de
agosto de 1805; fls.6v-7.
326 • Ofício de D. Francisco de Mello Manoel da Cfunara, governador e capitao-general do Estado do
Maranhao, a Carlos César Burlamaqui, governador da Capitanía do Piauí, autorizando-o tomar
as providencias necessárias para evitar os constantes ataques do gentio Pimenteira a Capitanía
e dando instru<;óes administrativas. Palácio de
Sao Luís do Maranhao, 7 de setembro de 1806;
fls. lOv-11.
327 • Ofício do governador e capitáo-general do Estado do Maranhao ao governador da Capitania do
Piauí, acusando arecep<;ao de documentos; dando instru<;óes administrativas; e mandando tomar providencias urgentes "para evitar que ( ... )
bárbaros gentios pratiquem roubos e assassínios contra os seus fiéis vassalos". Palácio de Sao
Luís do Maranhao, 24 de marc;o de 1808; fls.
15v-16.
Livro 12 ( 1809-1811 )
Registro de ofícios, e ordens do governador e capitao-general do Estado do
Maranhao a autoridades do interior
da Capitanía.

328 • Oficio de D. José Thomaz de Menezes, governador e capitao-general do Estado do Maranháo
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ao juiz e oficiais da Cfunara da Vila de Alcantara,
acusando o recebimento de carta do capitáo-mor
da vila, discriminando os servic;os efetu ad os na
povoac;áo de Santo Inácio do Pinheiro; mandando averiguar junto ao capitáo-mor todos os títulos expedidos para a formac;áo da povoac;áo e as
cartas de datas de terras passadas para o
patrimonio dela, e se o capitáo
Hilário de i\raújo
,.
tinha "Título de Regente dos Indios ali congregados". Palácio de Sáo Luís do Maranháo, 7 de abril
de 18.10; fls. 23-23v.
329 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo, determinando ao principal
da vila de Viana o envio de dois índios, de 8 e 9
anos respectivamen*te, para serem empregados
no seu servic;o particular. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 5 de julho de 1810; fl. 40v.
330 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao juiz e oficiais da Cfunara da
Vila de Viana, comunicando o envio de tropa comandada pelo tenente do Regimento de Linha
Francisco de Paula Ribeiro para repelir as "contín uas e hostilizantes incursóes dos gen ti os
Gamela e Timbira". Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 20 de agosto de 181 O; fl. 51 v.
331 • Portaría do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo, incumbindo ao tenente do
Regimento de Linha, Francisco de Paula Ribeiro,
comandar a tropa destacada para repelir os constantes ataques realizados pelos índios Gamela e
Timbira a populac;áo da vila de Viana, recomendando-lhe entrar em contato com o juiz ordinário para concertar um plano de operac;óes; man-

dando-o prender aqueles que se negassem a colaborar com a expedi<;áo; e instruindo-o ainda
que "se farmará o ataque e seráo seguidos os
inimigos até as maiores alturas, sem que se perdoem as vidas que o Direito das Gentes permite
se tire no calor da guerra, e só dispensando-as
quando eles se entreguem ou depondo as suas
armas derem algum sinal de arnizade" (... ), náo
isentando-os contudo de mandá-los presos a
capital, juntamente comos escravos fugidos aprisionados entre eles. Palácio de Sáo Luís do
Maranháo, 20 de agosto de 1810; fls. 52-53.
332 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao juiz ordinário da vila de
Viana, dando-lhe instruc;óes para receber o comandante da tropa destacada para repelir os
ataques dos índios Gamela e Timbira a popula<;áo da vila, e definir.com ele os planos de operac;áo e prestar-lhe o auxílio necessário. Palácio de
Sáo Luís do Maranháo, 20 de agosto de 1810;
fls. 53-53v.
333 • Oficio do governador e capitáo-general do Estado do Maranháo ao ouvidor-geral e provedor interino da comarca do Maranháo, solicitando providencias urgentes a propósito de requerimento
dos "índios herdeiros do mestre-de-campo J oáo
Magu de Deus, do lugar de Araiós, julgado de
Sáo Bernardo", reclamando do comandante do
distrito e administrador dos bens <loados a Igreja de Nossa Senhora da Concei<;áo, Francisco
Alves Pereira, por descumprir sistematicamente
mandado favorável a eles, obtido na Ouvidoria
Geral; mandando vários documentos
comprobatórios dos atos escusas do adminis-
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de tecelagem e manufatura de algodáo e possam
ser aproveitados. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 30 de julho de 1811; fl. 18.

Livro 13 ( 1811 l
Registro de ofícios e portarías do gov e r no interino da Capitanía do
Maranhao

334 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao senhor José Raimundo da Costa,
juiz ordinário da vila do Pa<;o do Lumiar informando sobre a insubordina<;áo dos índios ao seu
respectivo diretor; incluindo requerimento dos
índios, resposta do diretor e informa<;áo dada
pelo tenente de Caválaria, encarregado de acomodar a situa<;áo. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 17 de junho de 1811; fls. 1212v.
335 • Ofício da Junta governativa da Gapitania do
Maranháo ao capitáo Manoel José Marques informando receber queixas dos habitantes da
Capitanía sobre as hostilidades e estragos pratícados pelos índios; e encarregando-lhe de arrecadar contribui.<;óes para realizar urna entrada
ao gentío, a fim de conseguir a tranqüilidade e
seguran<;a das pessoas e fazendas. Sao Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 1O de julho de
1811 ; fls. 14v e 15.
336 • Portaría da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao diretor de Sáo Miguel e ao juiz de
Viana ordenando-os aentregar a Antonio Moreira
Guimaráes 6 (seis) índios de 10 a 12 anos de
idade para que estes aprendam na sua fábrica

337 • Portaría da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao tesoureiro das multas ordenando
o fornecimento de 6 arrobas de carne-seca, 1
(um) alqueire de sal aos comandantes dos destacamentos encarregados de irem em defesa dos
pontos, amea<;ados pelos gentíos. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 30 de julho de
1811; fl. 18v. ·
338 • Ofício da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao juiz ordinário da vila de Viana ordenando o aquartelamento do Corpo de Tropa
em local apropriado para guardar e defender o
distrito do gentío, evitando suas incursóe~; também para que preste auxílio ao comandante, se
for pedido, a fim de fazer as entradas que julgar
·necessárias para conter a ferocidade do gentío;
e que informe ao governo as novidades e o comportamento do destacamento. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 30 de julho de
1811; fl. l 8v.
Oes:

ÜFÍCIOS DE IGUAL TEOR FORAM ENVIADOS AOS COMANDANTES DA RrBEIRA

DO MEARIM E lTAPECURU,

339 • Portaría da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao intendente da Marinha ordenando
a entrega ao quartel-mestre do Regimento de Linha 55 alqueires de farinha para abastecer as
pra<;as que marcham para rebater os insultos
do gentío. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 30 de julho de 1811; fl. 19.
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340 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao tenente Domingos José Gomes, comandante do destacamento que marcha para a
vila de Viana ordenando a sua localizac;ao conforme indicac;ao do juiz; a manutenc;ao de toda
vigilancia e atividade para evitar incursóes do gentío, e a realizac;ao de entradas necessárias para
afugentá-lo, devendo solicitar auxílio de tropa
miliciana ao juiz da vila. Sao Luís do Maranhao,
Palácio do Governo, 30 de julho de 1811; fl. 19.
341 • Portaría da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao intendente da Marinha e Armazéns
Reais ordenando o fornecimento de munic;óes
para a expedic;ao da tropa do Regimento de Linha, que marcha para o gentío. Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 30 de julho de
1811 ; fls. l 9- l 9v.
342 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao capitao Luís Antonio Vieira da Silva, comandante da Ribeira do Itapecuru concedendo-lhe licenc;a para residir na cidade e recomendando-lhe que deixe em seu lugar um oficial
capaz de cumprir as ordens do Governo e providencie para que, se for necessário, homens do
Corpo de Tropa de Milícia possam auxiliar o
destacamento militar contra o gentío. Sáo Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 28 de agosto
de 1811; fl. 22v.
343 • Ofício da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao comandante do distrito do Mearim
ordenando que auxilie o destacamento militar
na entrada contra o gentío. Sao Luís do
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Maranhao, Palácio do Governo, 28 de agosto de
1811; fl. 22v.
344 • Ofício da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao comandante do Destacamento de
Aldeias Altas ordenando que o Corpo de Tropa
Miliciana fique pronto para a entrada contra o
gentío, a espera da primeira ordem; determina
que convoque o maior número dos habitantes e
os mais hábeis em conhecimento e experiencia
dos sertóes e com eles fac;a acordo da qualidade
de guerra que se deve fazer contra o gentío. Sao
Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 28 de
agosto de 1811; fl. 23.
345 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranháo ao sr. porta-bandeira Pedro José Ribeiro, ordenando-lhe a ir comandar o Destacamento de Pastos Bons e recomendando que se
comporte com toda exatidao militar, reprima ataque e impec;a qualquer incursao de gentío, puna
os criminosos e procure promover a paz de todo
o distrito. Sao Luís do Maranhao, Palácio do
Governo, 3 de setembro de 1811; fls. 24v-25.
346 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao juiz ordinário da vila de Viana acusando recebimento de oficio em que participa a
derrota do tenente Domingos José Gomes e a
sua amizade com os índios Gamela. Comunica
as providencias expedidas relativas aos gentíos
e aos escravos fugidos e amocambados em Guimaraes, Periac;u e vizinhanc;as da vila. Sáo Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 5 de setembro de 1811; fls. 27-27v.

126

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO .MARANHÁO

347 • Oficio da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao ao alferes José Teles Mendes ordenando-lhe que tome o comando do destacamento
pasto nos distritos das Matas do Pequi em
Itapecuru, para nao apenas se opor as incurs6es
do gentio, mas atacá-los e desbaratá-los; e que
se apresente ao comandante do Itapecuru Mirim
para receber as instruc;6es, devendo manter a
disciplina do Carpo Militar pelo qual é responsável. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 26 de setembro de 1811; fl . 32v.
348 • Ofíc.i o da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao ao diretor da vila de Vinhais comunicando ter recebido representac;ao de índios contra a indiscric;ao e crueldade com que foram castigados pelo seu diretor, que os ofendeu escandalosamente em seus direitos de liberdade estabelecidos em lei; e declarando que nenhum diretor ou qualquer autoridade tem poderes para
punir e flagelar índios. Sao Luís do Maranhao,
Palácio do Governo, 26 de setembro de 1812;
fls. 33-33v.
Oss:

COM IGUAL TEOR FORAM EXPEDIDOS OFÍCJOS AOS O/RETORES DE PA<;:O DO

L u MIAR, T uróIA, TREZIDELA, VIANA, MoN<;:Ao,

E

S. MtGUEL,
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cobranc;a de alimento e mais necessidades entre
os senhores de todas as fazendas, cabendo maior obrigac;ao aos de maiores lavouras , para a
subsistencia .do Carpo Armado. Sao Luís tj.o
Maranhao, Palácio do Governo, 26 de setembro
de 1811; fls. 34-35.
350 • Portaria da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao ao secretário do Governo determinando-lhe que tire cópias das representac;6es, requerimentos, parte e oficios que os comandantes,
Cámara e pavo da Capitanía dirigiram ao governo pedindo providencias sobre os ataques dos
gentíos e escravos as fazendas e ao pavo; bem
como das providencias expedidas s obre essas
queixas. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 1° de outubro de 1811; fl. 37.
351 • Portaría da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao ao tesoureiro das multas determinando-lhe que apronte os generas constantes da relac;ao inclusa, a serem distribuídos entre os índios aldeados na vila do Carará. Sao · Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 3 de outubro de
1811; fls. 37-37v.

G u tMARAES, B REJO

ARAfoses.

349 • Oficio da Junta Governat~va da Capitania do
Maranhao ao ajudante José de Moraes Rego ordenando-lhe que consulte pessoas experientes do
distrito sobre a construc;ao do aquartelamento e
arranjo da necessária fortificac;ao; também mandando repelir as incurs6es do gentio, atacá-lo e
desbaratá-lo; juntar indivíduos e solicitar auxílio aos comandantes e juízes dos distritos vizinhos para reforc;ar o Corpo de Linha; ratear a

352 • Ofício da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao ao tenente comandante da vila do
Carará, Domingos José Gomes, informando ter
remetido generes para a manutenc;ao dos índios
aldeados na aldeia do Carará; e ordenando que
fac;a vir os soldados do destacamento, que fara
enviado, erroneamente, em auxílio do destacamento de Jutaí, por falta de entendimento da
ordem dada. Sao Luís do Maranhao, Palácio do
Governo, 3 de outubro de 1811; fls. 37v-38.
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353 • Portaria da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao nomeando Brás Antonio dos Reis o
principal dos índios da vila de Vinhais por haver
falecido o ocupante do cargo, sendo abrigado a
todos o"s índios da mesma vila reconhece-lo como
tal, cumI?rir e guardar suas ordens. Sao Luís do
Maranhao, 16 de outubro de 1811; fl. 38.

logo o local; e também que ponha o corpo do
destacamento, que vai guarnecer o distrito, sob
seu comando, em local adequado para a defesa
contra o gentío; e mande participar o estado em
que se encontra o distrito e o arraial. Sao Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 4 de novembro de 18 11 ; fl. 41 v.

354 • Portaria da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao aos comandantes e juiz do distrito do
Mearim ordenando-lhes que apronte embarca<_;óes com todo o necessário para conduzir pelo
rio Grajaú o destacamento que vai para Pastos
Bons fazer a entrada contra os índios. Sao Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 21 de outu•
bro de 1811; fl . 39.

358 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao padre mestre guardiáo de Santo
Antonio solicitando-lhe que nomeie um sacerdote
para dar assistencia aos índios aldeados pelo distrito de Mon<;ao. Sao Luís do Maranháo, Palácio
do Governo, 7 de novembro de 1811; fls. 42-42v.

355 • Portaría da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao nomeando Tomás Antonio Pereira o
principal dos índios do Pa<_;o do Lumiar. Sao Luís
do Maranhao, 22 de outubro de 1811; fls. 3939v.
356 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao diretor de Sao Miguel ordenando a
arrecada<_;ao anual dos foros de lavradores em
terras indígenas ao Cofre do Comum; bem como
o envio de or<_;amento a Junta da Real Fazenda
para reparo da igreja e mais necessidades. Palácio de Sao Luís do Maranhao, 23 de outubro de
1811 ; fl. 40v.
357 • Oficio da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao comandante de Pastos Bons ordenando-lhe que recolha ao regimento todo o restante do destacamento antigo, que deverá deixar

359 • Ofício da Junta Governativa da Capitanía do
Maranhao ao tenente Domingos José Gomes, comandante do Destacamento de Carará, comunicando-lhe o envio de ferramentas e mantimentos solicitados; ordenando-lhe que, em virtude
da abundancia de peixe na regiao, promova pesca, fncentive a planta<_;áo de mandioca e leve os
índios aldeados a amarem o trabalho; como também participe ao governo os acontecimentos locais e o recebimento dos generas fornecidos pela
vila de Viana. Sao Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 9 de novembro de 1811; fls. 43-43v.
360 • Portaría da Junta Governativa da Capitania do
Maranhao ao sargento de Linha, Leandro Xavier
da Gama ordenando-lhe que receba na Intendencia da Marinha os generas e os entregue ao tenente Domingos José Gomes, comandante do
Destacamento do Carará de Mon<_;ao. Sao Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 11 de novembro de 1811; fl. 43v.
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361 • Oficio da Junta Governativa da Capitania do
Maranháo ao juiz presidente e demais oficiais
da Camara da Vila de Viana respondendo sobre
a representa<;áo destas autoridades a respeito da
inquieta<;áo em que se encontra a vila, em virtude do ajuntamento dos índios dispersos, feito
em Mon<;áo pelo alferes Domingos José .Gomes,
certifica-lhes de que tem tomado todas as providencias necessárias para manter a tranqüilidade e seguran<;a dos habitantes de todos os distritos. Maranháo, Palácio do Governo, 4 de novembro de 1811 (sic); fl. 48v.
362 • Oficio da Junta Governativa da Capitania do
Maranháo ao Príncipe Regente fazendo representa<;áo contra a provisáo de Miguel Marcelino Pereira da Silva a capitáo-mor da vila de Viana com
comando e dire<;áo sobre os índios, por ser este
um jovem sem experiencia e de classe inferior.
Maranháo, 28 de novembro de 1811; fls. 135v136.
Livro 14 ( 1811-18141
Registro de ofícios, portarías e bandos do governador e capítao-general
da Capitanía do Maranhao.

363 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha mandar prover de carne e farinha os
índios que vierem do Carará em diligencia. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 2 de maio
de 1812; fl. 20v.
364 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao tenente Sérgio Justiniano
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da Silva, comandante interino do Mearim, ordenando-lhe que, em vista dos distúrbios causados pelos índios, fa<;a marchar soldados para se
incorporarem a outros soldados que estáo sob o
comando do porta-bandeira da Companhia de
Ca<;adores, a fim de conter os gentios; também
que providencie para que este corpo militar seja
mantido pelos lavradores do Mearim. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 26 de maio
de 1812; fls. 35v-36.
365 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao capitáo Luís Antonio Vieira
da Silva, coman'd ante da Ribeira do Itap.ecuru,
ordenando-lhe apresentar a Francisco J oáo Pereira a portaria que o suspende da fun<;áo de
diretor de Sáo Miguel; avisando-lhe, ainda, que
passe a nomear índios capazes de cuidarem da
ordem e que sejam distribuídas terras para as
famílias de índios que queiram trabalhá-las, ficando tudo sob sua inspe<;áo, a fim de evitar desaven<;as. Sáo Luís do Maranháo, 30 ·de maio de
1812; fls. 37v-38.
366 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao coronel
José Luís da Ro,,.
cha do 1° Regimento de Indios da Capitania ordenando-lhe informar sobre quem está exercendo o pasto de alferes da Companhia de Ca<;adores desse 1° Regimento de Índios. Sáo Luís do
Maranháo, lº dejunho de 1812; fl. 40v.
367 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao alferes José Félix Pereira
de Burgos, comandante do destacamento, autorizando-lhe continuar auxiliando nas demarca-
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~óes

de terras; recomendando-lhe manter a maior vigilancia sobre os índios, tomando todas as
providencias necessárias para atacá-los, evitando hostilidades prejudiciais a todo o distrito. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 1O de
setembro de 1812; fls. 72v-73.
368 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao Sr. Miguel Ferreira de
Gouveia Pimentel, juiz ordinário de Aldeias Altas participando o recebimento de sua carta em
que acusa a remessa dos índios mandados pelo
comandante interino de Pastos Bons. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 13 de outubro de 1812; fls. 87~87v.
369 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao alferes Antonio Francisco
dos Reis cumprimentando-o pela realiza~áo da
entrada ao gentío, esperando a éontinua~áo do
trabalho; avisando-lhe da impossibilidade de permitir a reparti~áo dos índios adultos, entre os
indivíduos das bandeiras, mas autoriza.i1do esta
prática com os índios menores, desde que assumam a obriga~áo de tratá-los bem, a fim de que
os mesmos se familiarizem com a civiliza~áo. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 13 de
outubro de 1812; fls. 87v-88.
370 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao sr. Manoel Gomes Ferreira,
comandante interino de Pastos Bons participando-lhe a recep~áo de sua carta; do oficio da Junta da Fazenda de Goiás e dos índios enviados
pelo alferes Antonio Francisco dos Reis. Sáo Luís
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do Maranháo, Palácio do Governo, 13 de outubro de 1812; fl. 88.
371 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha e Armazéns Reais a remessa, pela
escuna, que faz escala em Pernambuco, dos índios que acompanharáo o cirurgiáo encarregado de propagar a vacina na capitania. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 27 de outubro de 1812; fls. 94-94v.
372 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao senhor alferes comandante do Destacamento de Mon~áo reafirmando a
autoridade do governo, cujas ordens devem ser
obedecidas prontamente sem a interferéncia de
outrem; ordenando-lhe também a tratar bem os
índios mansos e somente prender e espancar os
que forem prejudiciais pelos roubos e males que
causam. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 6 de novembro de 1812; ns. 94v-95.
373 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranhao ao senhor juiz ordinário da
vila de Guimaráes ordenando-lhe fazer urna vistoria nas terras pertencentes aos índios da povoa~áo de Santa Helena relacionando todos os
·cultivadores, bem como, a antiguidade, extensáo
e qualidade dos seus domínios, a fim de tomar
decisóes sobre a intromissáo em terras indígenas. Sáo Luís do Maranháo , Palácio do Governo,
9 de novembro de 1812; fls. 96-96v.
3 7 4 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor juiz ordinário do
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julgado de Sáo Bernardo comunicando-lhe que
o principal da povoa<_;áo dos índios de Anapurus
assumirá o governo da povoa<;áo, em vista da
suspensáo do seu diretor, o qual <leve ser intimado a náo se meter na dire<;áo do <lito lugar.
Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 5 de
dezembro de 1812; fls. 103-103v.
375 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao senhor Pedro Alexandrino
Pereira, principal do lugar do Brejo dos Anapurus
manifestando sua opiniáo sobre as diretorias de
índios, que náo beneficiam os índios, mas tiram
proveitos deles, usando-os em seu próprio interesse; ao mesmo tempo, encarregando-lhe de
cuidar dos índios, promovendo os meios necessários para que se desenvolvam, usando para
isto, métodos pacíficos; ordenhando-lhe que participe ao diretor dos índios a sua demissáo. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 5 de dezembro de 1812; fls. 103v-104.
376 • Oficio do governador e cap_itáo-general da Capitanía do Maranháo ao juiz ordinário da vila de
Guimaráes determinando que seja dada a permissáo para José Pinto, descendente da na<;áo
indígena da vila de Guimaráes, ro<;ar nas terras
indígenas; devendo o priI~cipal designar-lhe a por<;áo de terreno para o ro<;ado. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 12 de dezembro
de 1812; fls. 106-106v.
377 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha mandar municiar de carne e farinha, durante um mes, o destacamento que se
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acha no corte das madeiras para as obras reais,
composto de um sargento, um cabo, dez soldados e dezoito índios .. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 23 de dezembro de 1812; fl.
109.
378 • Portaria do governador e capitáo-general da Ca.
pitania do Maranháo nomeando Feliciano Vaz,
índio da povoac;áo de Araioses para principal
des ta povoac;áo, devendo o mesmo cumprir as .
obriga<;óes inerentes ao cargo. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 5 de fevereiro de
1813; fl. 116.
3 79 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor Bernardo Pestana,
capitáo dos índios de Guimaráes ordenando-lhe
relacionar todos os indivíduos que se acham ro<;ando nas terras dos índios da povoa<;áo de Santa
Helena, especificando o tempo do ro<;ado, a qualidade do terreno, o título que facultou a licen<;a,
os foros pagos ou em débitos, as possibilidades
e o estado civil desses lavradores. Esta rela<;áo
circunstanciada deverá lhe permitir um perféito
conhecimento dos indivíduos e das terras indígenas. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 9 de fevereiro de 1813; fls. 118-118v.
380 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor Pedro José Ribeiro, comandante do .D estacamento de Pastos Bons
comunicando-lhe o envio de cem tiros para o des~tacamen to, como havia sido solicitado para defesa contra o gentio; e ordenando-lhe fazer o inventário do que existe no quartel do destacamento e passar a relac;áo para os outros comandan-
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tes. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo,
11 de fevereiro de 1813; fls. l 19v-120.
381 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor alferes, comandante do Destacamento de Cantanhede comunicarido-lhe o recebin1ento da participac;áo do fracassado ataque ao gentío; ao mesmo tempo que lamenta o insucesso do plano, ordena-lhe que conserve no lugar o destacamento para evitar o retorno dos índios fugidos e suas hostilidades. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 6 de
marc;o de 1813; fl. 123v.
382 • Ofició do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo áo senhor Inácio Joáo• Maciel
Parente, juiz ordinário do Mearim permitindolhe organizar e armar um corpo de moradores
para rebater incursóes e hostilidades dos índios
as fazendas, como fora solicitado pelo referido
juiz. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 11 de agosto de 1813; fls. 155v-156.

'

383 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor capitáo Manoel
José Gomes da Costa enviando-lhe as representac;óes do principal da vila do Pac;o do Lumiar
sobre o espancamento do índio Nicolau e ordenando-lhe faier as indagac;óes necessárias aos
moradores da vila a frm de obter a verdade do
fato. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 11 de agosto de 1813; fl. 156.
384 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor juiz ordinário da
vila de Guimaráes ordenando o cumprimento das
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suas determina<;óes sobre os procedimentos a
serem adotados com relac;áo ao uso das terras
indígenas por outras pessoas, fato este que vem
causando desordens entre os lavradores, considerados intrusos e os índios, que se queixam da
destruic;áo do seu patrimonio. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 18 de agosto de
1813; fls. 157v-159.
385 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía d,o Maranháo ao coronel Antonio Feliciano
de Queiroz remetendo-lhe os seguintes documentos: requerimentos de lavradores que pretendem
continuar seus roc;ados nas terras dos índios de
Guimaráes, representac;óes dos índios contra lavradores e as ordens e despachos do governo .
Também solicitando informac;óes exatas sobre
os lavradores, seus roc;ados, incluindo o tempo,
suas possibilidades, os sítios de habita<;óes e
todas as informac;óes que lhes possibilite um ·
conhecimento verdadeiro da situac;áo para que
possa encaminhar a resoluc;áo do caso. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 18 de agosto
de 1813; fls. 159-160.
386 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando ao comandante
do Destacamento Militar, que se acha na Ribeira
do Itapecuru defendendo o sítio do Pequi da incursáo do gentío, a doac;áo de 05 (cinco) soldados ao tenente-coronel Manoel José Marques
Guimaráes. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, lº de outubro de 1813; fl. 17lv.
387 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando ao interino
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deputado da Junta da Real Fazenda a remessa
do traslado da ordem régia, pelo qual foi recolhido ao cofre do erário o rendimento dos índios
e todas as determinac;óes régias a este respeito.
Maranhao, Palácio do Governo, 5 de outubro de
1813; fl. l 7lv.
388 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ao coronel Antonio Feliciano
de Queiroz comentando sobre o deslei.xo e desamor com que sao tratados os índios, os quais
possuem menos direitos em suas terras que estranhos; sentindo-se na obrigac;ao de promover
o bem da povoac;ao, toma decisóes, que seguem
neste oficio, ordenando-lhe que sejam cumpridas. Tais decisóes tratam do uso das terras indígenas por estranhos, conservac;ao de árvores, cobranc;a de foros , relacionamento dos índios com
os outros povoadores, aumento da cultura de
legumes e frutos e das incumbencias das autoridades no sentido de promoverem a ordem e o
bem-estar de toda a povoac;ao. Sao Luís do
Maranhao, Palácio do governo, 22 de outubro de
1813; fls. l 75v-l 77v.
389 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ao senhor sargento-mor, comandante do 2° Regimento de Infantaria de Milícías de Índíos ordenando-lhe fazer a proposta
de pessoas para ocuparem os cargos vagos no
regimento, observados os requisitos indicados.
Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 1°
de dezembro de 1813; fls. 184-184v.
Oss:

Ü FÍ CI O DE IGUAL TEOR FOJ ENVIADO AO CORONEL DO

l NFANTARJA DE ÍNDIOS DA CAPITANIA.

1º
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390 • Portaría do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ordenando ao coronel do
Regimento de Linha pór em liberdade Joao de
Carvalho, cabo da esquadra da Companhia de
Cac;adores do Regimento de Línha, que se acha
preso por ter matado involuntariamente um soldado, num momento de ataque a um bando de
gentíos. Sao Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 17 de dezembro de 1813; fls. 187-187v.
391 • Oficio do governador e capita<?-general da Capitanía do Maranhao ao senhor tenente-coronel
Manoel José Marques Guímaraes informandolhe que, para mandar recolher o destacamento,
como fora solicitado pela sua representac;ao, em
que comunica a queixa dos lavradores contra o
destacamento, inoperante no combate aos insultos dos gentíos, é preciso que os moradores o
requeíram por escrito com suas assinaturas. Outrossím, mostra-lhe que pode ser prejudicial recolher o destacamento, sendo mais conveniente
eleger um oficial competente para comandá-lo.
Sao Luís do Maranhao, Palácío do Governo, 29
de dezembro de 1813; fls. 188-189.
392 • Oficio do governador e capítáo-general da Capitanía do Maranhao ao senhor Inácio J oáo Maciel
Parente, juiz ordinárío do Mearim informandolhe o envio do destacamento de 20 (vinte) soldados com um oficial inferior, que se juntará com
mais tropa miliciana organizada para entrar contra o gentío, que está devastando o distrito. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 3 de janeiro de 1814; fls. 189v-190.
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393 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando ao sargento da
1ª Companhia do Régimento de Linha marchar
com o destacamento e se incorporar com a tropa miliciana organizada pelo juiz ordinário do
Mearim para rebater os insultos do ·gentío do
distrito. Maranháo, Palácio do Governo, 5 de janeiro de 1814; fl. 191.
394 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando a qualquer jurisdi<;áo civil ou militar a quem esta portaría for
apresentada dar auxílio necessário a J oáo
Raimundo Junqueira, sargento de lin·h a do destacamento que se incorporará a tropa miliciana
para rebater os insúltos do gentío. Maranháo,
Palácio do Governo, 5 de janeiro de 1814; fls.
191-19lv.
395 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor reverendo mestreescola e vigário capitular do Bispado remetendo-lhe cópia da parte oficial dada pelo comandante da Ribeira do Itapecuru sobre o insulto
cometido pelo padre de Sáo Miguel em tirar da
prisáo o índio preso por insubordina<;áo, bem
como solicitando-lhe aplicar a esse padre a devida corre<;áo. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 12 de fevereiro de 1814; fl. 197.
396 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor Luiz Antonio Vieira
da·Silva aprovando o seu procedimento com rela<;áo a puni<;áo do comandante da p~voa<;áo de
Sáo Miguel por seus desarranjos, e a nomea<;áo
do principal; como também, recomendando-lhe
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ter cuidados comos índios e suas famílias. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 12 de
fevereiro de 1814; fls. 197-197v.
397 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor capitáo Francisco
de Assis, comandante do Destacamento de Linha da Vila de Caxias ordenando-lhe que preste
auxílio ao desembargador Luiz de Oliveira
Figueiredo e Almeida, juiz de fora de Caxias que
está encarregado de formar um carpo armado
suficiente para combater as incursóes dos gentíos, no distrito de Pastos Bons, que tero devastado fazendas, provocando a ruína e mortandade
de seus habitantes. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 19 de fevereiro de 1814; fl. 198.
398 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor desembargador
Luiz de Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de
fora de Caxias comunicando-lhe a nomea<;áo e o
envio de um oficial com 30 (trinta) homens do
Regimento de Linha que se incorporará aos diversos carpos armados, constituídos no distrito, para fazer a entrada contra as na<;óes unidas
do gentío, os quais devastam as fazendas do distrito de Pastos Bons; ordenando-lhe que tente a
reconcilia<;áo comos indígenas, mostrando-lhes
as vantagens de urna convivencia pacífica; caso
náo consiga, deve promover a defesa do distrito,
municiando os carpos milicianos a fim de que
se tornero urna for<;a bem armada e disciplinada
e tenham exito na expedi<;áo; nessas a<;óes, devem ter o cuidado para náo contrariar as leis
dos soberanos a favor da salva<;áo e amparo dos
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indígenas. Sao Luís do Maranhao, Palácio do
Governo, 19 de fevereiro de 1814; fls. 198-199v.
399 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao senhor José Feliciano
Botelho de Mendonc;a, comandante interino da
vila de Monc;ao do Carará, comunicando-lhe sua
nomeac;ao para inspetor e administrador das
obras de reedific.ac;ao dessa vila, devendo se reger pelas instruc;óes, que tratam do seguinte:
edificac;óes de igreja, da casa para habitac;ao de
dois religiosos, do aquartelamento militar para
o destacamento, da casa da Cfunara; promoc;ao
do retorno a esta vila, (que é povoac;áo de índios), das famílias de índios dispersas, que estao
vagando ou aldeadai com gentio bravo, fazendo
assaltos nas fazendas; vigilancia ativa para evitar desordens; corpo de tropa armada para conservar a harmonia e repelir as incursóes das na,.
c;óes inimigas e abusos dos civilizados; comunicac;ao entre religiosos e os índios Gamela,
Manajó, Timbira e Guajajara para a sua
catequizac;ao; criac;ao dos oficiais da ca.mara e
dos mais cargos necessários para a administrac;ao dajustic;a política e económica da vila, inclusive consulta dos negócios próprios do Regimento
da Terra e decisóes sobre a economia pública;
comunicac;ao e comércio livre entre os vassalos
portugueses e todas as nac;óes de índios espalhadas pela extensao dos ríos Pindaré e Mearim,
Grajaú e seus centros até Pastos Bons, terras das
margens dorio Turia<;u até o limite do Pará, importancia desta comunicac;ao para o
florescimento, a criac;ao e os fins dessa vila; atenc;ao a correspondencia comercial da vila com os
índios, promovendo o necessário para animá-los
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a continuarem coletando e fornecendo "drogas
do sertao", madeiras de construc;ao civil e naval
e outros géneros, pagando-lhes as transac;óes
com generos e quinquilharias próprias do seu
uso e aprec;o; providencias junto a Real Fazenda
para o fornecimento dos generos necessários as
transac;óes comerciais com os índios; incentivo
as entradas dos índios mansos e fugitivos para
se estabelecerem livremente nessa vila de Monc;ao, garantindo-lhes protec;ao, liberdade e vant~gens. Ordenando-lhe finalmente que dirija e
comande a povoac;ao, obedecendo ao regulamento pautado nas decisóes a cima, informando ao
governo os acontecimentos e decisóes. Maranhao,
Palácio do Governo, 19 de fevereiro de 1814; fls.
199v-202v.
400 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao senhor capitao Francisco
Alves dos Santos dispensando-o do comando da
expedic;ao contra o gentío devido a impedimentos apresentados pelo desembargador e juiz de
fora de Caxias, considerados justos. Maranhao,
Palácio do Governo, 19 de fevereiro de 1814; fls.
202v-203.
401 • Portaria do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ordenando a todas as jurisdic;óes militares a prestac;ao de auxílio
requerida pelo desembargador Luís de Oliveira
Figueiredo e Almeida, juiz de fora de Caxias para
a organizac;ao do corpo armado, encarregado da
entrada contra o gentio, que está devastando toda
a extensa.o de Pastos Bons. Sáo Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 19 de fevereiro
de 1814; fl. 203.
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402 • Oficio do governador e capi tao-general da Capitania do Maranháo ao senhor Alexandre José dos
Reis Raiol, juiz ordinário do Mearim, respondendo-lhe solicitac;óes e ordenando-lhe medidas
quanto ao destacamento; a remessa de devassa
dos presos remetidos ao governo; expulsáo do
gentio e construc;áo da cadeia. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 9 de abril de
1814;fls. 208-208~
403 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ordenando a toda jurisdic;áo civil e militar a prestac;áo dos auxílios necessários aos tres índios vindos do Ceará a servic;o
e que para lá regressam. Maranháo, Palácio do
Governo, 13 de abril de 1814; fl. 208v.
404 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao senhor Reverendo padre
guardiáo do Convento de Santo Antonio mandando-lhe nomear dois sacerdotes do convento para
a catequizac;áo dos índios e administrac;áo dos ·
sacramentos aos povoadores da vila de Mon9áo
do Carará. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 30 de abril de 1814; fls. 211-211 v.
405 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao senhor mestre-escola, vigário capitular da Diocese solicitando-lhe que autorize os padres nomeados para as func;óes pastarais na vila de Monc;áo do Carará a entrarem
em exercício de suas referidas func;óes. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 1 7 de maio
de 1814; fl. 213.

Livro 15 ( 1812-1819)
Registro de ojícios, portarías, nomea9oes, licen9as e bandos do governador e capitáo-general da Capitanía do
Maranháo.

406 • Oficio de Paulo José da Silva Gama, governador
e capitáo-general da Capitanía do Maranháo, a
Francisco José Pereira de Cáceres, diretor do
lugar de Sáo Miguel, dando instruc;óes precisas
para a cobranc;a dos foros das pessoas "que estáo roc;ando ou tem roc;ado" as terras dos índios
dessa povoac;áo. Sáo Luís do Maranháo, Palácio
do Governo, 27 de janeiro de 1812; fls. 11-11 v.
407 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo, mandando o intendente da
Marinha e Armazéns Reais municiar de carne e
farinha, pelo tempo necessário, os seis índios
vindos do Carará em diligencia. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 2 de marc;o de
1812; fi. 25.
408 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva, comandante interino do Mearim, acusando o recebimento de informac;óes dando canta
da continuac;áo de ataques indígenas a fazendas;
remetendo um destacamento do Regimento de
Linha para buscar a tranqüilidade da regiáo , "atacando e destruindo todo e qualquer carpo de
gentio que vier fazer ali hostilidades" , e solicitando providencias para que os destacamentos
fossem municiados por lavradores do distrito

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

146

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARAAHlSTÓRlAINDÍGENANO MARANHÁO

147

..
cons tante de relac;ao a nexa. Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo , 26 de maio de
1812; fls. 44v-45.
7

LAVRADORES DA

"os

LAVRADORES DAS

ÜBS: CONTÉM UMA REU\9AO EM QUE SAO DISCRJMINADOS
RJBEIRA DO M EARIM E OUTROS GENERICAMENTE CHAMADOS
TERRAS DO J APJ\o".

409 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao a Ignácio José Pinheiro, capitáo-mor da vila de Alcantara, ordenando a forma<;ao de urna expedi<;ao composta por soldados 1nilicianos e pedestres de Viana, Alcantara,
Guimaraes e adjacencias para destruir o "grande macambo de escravatura que se acha armado entre o distrito dessa vila de Alcantara e da
de Viana", bem como todo e qualquer carpo de
gentio ou de malfeitores que se encontrar. Sao
Luís do Maranhao, 27 de maio de 1812; fls. 45v47.
41 O • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranháo ao capitao Luís Antonio Vieira
da Silva, comandante da Ribeira do Itapecuru,
mandando intimar o ajudante de milícias Francisco Joao Pereira de Cáceres para tomar conhecimento da portaría de suspensao do cargo de
diretor do lugar de índios de Sao Miguel; instruindo-o a nomear o principal, sozinho ou com alguns índios, para a administra<;áo da povoac;ao.
Sáo Luís do Maranhao, 30 de maio de 1812; fls .
47-48.
411 • Portaría do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao suspendendo, por conduta
reprovável, o ajudante de milícias, Francisco Joao
Pereira de Cáceres, do cargo de diretor do lugar

de índios de Sáo Miguel. Palácio do Governo do
Maranhao, 30 de maio de 1812; fl . 48.
412 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Miguel Ferreira de Gouveia
Pimentel, juiz ordinário de Aldeias Altas, acusando a recepc;ao de carta versando sobre a remessa de índios feíta pelo comandante interino
de Pastos Bons. Sáo Luís do Maranháo, Palácio
do Governo, 13 de outubro de 1812; fl. 105.
413 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao alferes Antonio Francisco
dos Reis, louvando a entrada feita ao gentío; recomendando "a continua<;ao deste mui útil servic;o" e proibindo a repartic;áo dos índios maiores , embora facultando a repartic;ao das crianc;as entre os principais das bandeiras coma obrigac;ao de as tratarem com amor e vigilancia para
se familiarizarem na civilizac;áo. Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 13 de outubro
de 1812; fls. 105v-106.
414 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranháo a Manoel Gomes Ferreira, comandante interino de Pastos Bons, acusando a
recep<;áo de correspondencia tratando da remessa de índios. Sao Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 13 de outubro de 1812; fl. 106.
415 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranhao autorizando o intendente
da Marinha e Armazéns Reais remeter, em embarcac;áo com destino a Pernambuco, os tres índios acompanhantes do cirurgiao encarregado
de propagar a vacina na Capitanía. Sao Luís do
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Maranhao, Palácio do Governo, 27 de outubro
de 1812; fl. 114.
416 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao alferes comandante do
Destacamento de Mont;ao, or1entando-o a nao
obedecer nenhuma outra autoridade quando
ocorresse solicita<;ao de prisao de índios, particularmente, se se tratasse de índios mansos. Sao
Luís do Maranhao, 6 de novembro de 1812; fls.
l 14v-l 15.
41 7 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhá,o ao juiz ordinário da vila de
Guimaraes solicitando a realiza<;ao de vistoria
"nas terras pertencentes aos índios da povoat;ao
de Santa Helena" para organizar "urna exata rela<;ao de todos os cultivadores que nelas se
acham, sua antiguidade, qualidade e extensa.o
•
dos seus estabelecimentos, e os títulos porque
entraram ou existem nelas". Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 9 de novembro
de 1812; fl. l 16v. ·
418 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo determinando aos comandantes, diretores ou principais de povoac;óes de
índios por a disposic;ao do sargento de cac;adores, José Inocencia Fernandes, os índios requisitados para o corte e preparo das madeiras necessárias as obras reais. Sao Luís do Maranhao,
Palácio do Governo, 19 de novembro de 1812;
fl. 122.
419 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao juiz ordinário do julgado

REPERTÓRIO D& DOCVJIENTOS PARA A HlSTÓRIAlNDÍGENA NO HARANHÁO

149

de Sao Bernardo, comunicando a suspensa.o do
diretor da povoac;ao dos índios Anapurus, ficando o governo da povoac;ao ao encargo do seu principal. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 5 de dezembro de 1812; fls. 125-125v.
420 • Ofício do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao a Pedro Alexandrino Pereira,
principal do lugar de índios do Brejo dos
Anapurus, mandando-o assumir o governo da
povoa<;ao, após a suspensa.o do diretor; instruindo-o a promover o florescimento da povoa<;ao
e evitar qualquer coa<;ao geradora de
intranqüilidade entre os índios. Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 5 de dezembro
de 1812; fls .125v-126v.
421 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao juiz ordinário da vila de
Guimaraes determinando que José Pinto, sendo
oriundo da nac;ao indígena dessa vila, deveria ter
o privilégio de "ro<;ar nas terras dos mesmos índios", ficando, porém, subordinado ao respectivo comandante dos índios e nao podendo cultivar "urna extensa.o adequada a um lavrador de
numerosa escravatura", sob pena de ter "imediatamente suspenso o seu roc;ado". Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 12 de dezembro
de 1812; fls. 128v-129.
422 • Portaria do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao mandando Domingos José
da Rocha, ajudante de milícias da vila de Guimaraes, "examinar o estado em que se acham,
com ro<;amentos de outrem, as terras de
sesmarias dos índios daquela povoac;áo e da de
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Santa Helena, trazendo urna relac;ao dos lavradores que nela cultivam e a extensao dos seus
roc;ados". Sao Luís do Maranhao, Palácio do
Governo, 12 de dezembro de 1812; fl. 129v.
423 • Portaría do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao mandando o intendente da
Marinha e Armazéns Reais municiar de carne e
farinha, durante um mes, o destacamento encarregado do corte de madeiras para as obras reais. Sáo Luís do Maranhao, Palácio do Governo,
23 de dezembro de 1812; fls. 132-132v.
424 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranhao nomeando a Feliciano Vaz,
índio da povoac;ao dos Araioses, para o cargo de
principal da referida povoac;ao, ficando responsável pela manutenc;ao e policía dos índios e promovendo a paz .e flor.escimento da aldeia. Sao
Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 5 de fevereiro de 1813; fls. 140-140v.
425 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao a Bernardo Pestana, capitao
dos índios de Guimaraes, solicitando urna rela<;áo circunstanciada de todos os indivíduos com
roc;as nas terras dos índios, constando os anos
de estabelecimento, dimensao dos terrenos roc;ados, os títulos de licenc;a para roc;ar, os foros
pagos ou em débito, as possibilidades e o estado
civil de cada lavrador e seus domicílios nas ditas terras ou em outro local, "a fim de poder de
urna vez fazer cessar esse inveterado abuso de
serem estragadas as terras dos índios em
roc;amentos de pessoas apotentadas e de poder",
em prejuízo da subsistencia das povoac;óes dos
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índios. Sáo Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 9 de fevereiro de 1813; fls. 143v-144v.
426 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao porta-bandeira Pedro José
Ribeiro, comandante do Destacamento de Pastos Bons, comunicando ter autorizado o coronel
do Regimento municiar com cem tiros o destacamento para uso na defesa contra o gentio da
regiao e dando instruc;óes administrativas. Sao
Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 11 de
fevereiro de 1813; fls. 145v-146v.
427 • Oficio do governador e capitao-general da Capi.tania do Maranhao ao alferes comandante do
Destacamento de Cantanhede, tomando conhecimento e reprovando o insucesso da marcha e
ataque contra o gentío do distrito e mandando
conservar o destacamento na regiao ·para rebater os índios em futuras incursóes. Sao Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 6 de m:arc;o de
1813; fls. 148v-150.
428 • Portaría do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao mandando o juiz do Pac;o
do Lumiar encaminhar 8 índios ao intendente
da Marinha para serem utilizados no Real Servic;o. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo,
24 de maio de 1813; fl. 164.
429 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao a Antonio Raimundo Correia,
juiz ordinário da vila de Viana, comunicando a
soltura de deis índios pertencentes a vila de
Vinhais, concedendo-lhes para habitarem na vila
de Viana, que necessitava de oficiais de ferr eiro.
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Sáo Luís do Maranháo , Palácio do Governo , 30
dejulho de 1813; fls. 187-188v.
430 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao a Ignácio J oáo Maciel Parente, juiz ordinário do Mearim, acusando o recebimento de oficio relativo a"incursáo e grande hostilidade do gentio sobre as fazendas" do distrito,
provocando devastac;ao e morte de escravos; declarando ser favorável a constituic;áo de um corpo armado de moradores do distrito para rebater semelhantes ataques , desde que fossem nomeados os comandantes com muita eqüidade e
que ao encargo deles ficasse a manutenc;ao do
efetivo; orientando-o a prender os insubordinados e enviando as 5Ó espingardas solicitadas, ficando, porém, abrigado todo aquele que as recebesse, prestar contas em caso de extravio ou
inutilizac;ao. Sao Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 11 de agosto de 1813; fls. l 90- l 90v.
431 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao capitao Manoel José Gomes da Costa, solicitando a inquiric;áo dos moradores "mais cordatos da vila do Pac;o do Lumiar
para .detectar a verdade sobre o espancamento
perpetrado a um índio por Antonio Manoel e J oáo
da Cruz Rocha, segundo representac;áo do principal e informac;áo oposta do juiz ordinário. Sao
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 11 de
agosto de 1813; fls . 191-19lv.
432 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranháo ao juiz ordinário da vila de
GuiTI?-aráes, estabelecendo oito pontos para serem obedecidos visando eliminar o conflito exis-
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tente entre índios e lavradores pelo uso das terras da povoac;ao: 1) proibic;áo d a abertura de
roc;ados novos sem despacho do governador; 2)
as requisic;óes de novos roc;ados feítas por índios da povoac;áo deveriam continuar sendo solicitadas ao principal ou diretor ; 3) em caso de
contenda de índios contra terceiros, deveria aquele recorrer ao juiz territorial; 4) proibic;áo do corte
de madeira em mata virgem sem autorizac;áo do
governo; 5) despejar das terras dos índios os lavradores considerados opressores dos mesmos;
6) nao despejar sem ordem expressa do governo, os habitantes de terras indígenas com árvores frutíferas, sem roc;a, bem como os roceiros
antigos e "as familias pobres que subsistem das
suas tenues lavouras"; 7) permissáo da colheita
dos produtos dos roc;ados de lavradores de grande monta e proibic;áo da abertura de novas roc;ados, sem licenc;a expressa, destruindo aqueles
constituídos indevidamente; 8) o juiz territorial
ficava encarregado de produzir urna relac;ao de
todos os lavradores intrusos nas terras indígenas, discriminando a extensao dos roc;ados, a
diversidade das culturas, o número de "obreiros" os estabelecimentos edificados e um orc;amento do patrimonio atual, designando os estabelecimentos situados f orá das terras indígenas
com suas proporc;óes e locais. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo. 18 de agosto de
1813; fls. 193-194v.
433 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao coronel Antonio Feliciano
de Queiroz, solicitando o exame de várias representac;óes de ·1avradores e de índios sobre o uso
das terras indígenas da vila de Guimaráes e
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determinando "wna vistoria ocular", para conhecer "os terrenos que cada um está ro<;ando e tem
ro<;ado", informando individualizadamente sobre
as possibilidades de cada um, o tempo de usufruto dos terrenos, a extensao, a qualidade das
lavouras, o número de "obreiros", os estab elecimentos edificados e a produ<;ao agrícola extraída em estabelecimentos situados fara das referidas terras, como forma de evitar que a cabala e
a influéncia de uns e a inimizade de outros concor r esse para a exp.edi <;ao d e medidas
atentatórias ao bem do Real Servi<;o. Sao Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 18 de agosto
de 1813; fls . 194v-196.
Oss:

CONSTA EM ANEXO Ui\M

•
"RELA<;J\o oos

REQUERIMENTOS E MAIS PAPÉIS"

RELATNOS AO OFÍCIO SUPRA.

434 • Portaria do governador e capitao-general d a Capitanía do Maranhao mandando o ajudante José
de Moraes Rego, comandante do Itapecuru Mirim, proceder a derrama entre os moradores do
distrito para fazer face as despesas com a alimenta<;ao do Destacamento da Tropa de Linha
aquartelado nas matas do Pequi par a auxiliar os
fazendeiros da regiao contra a incursáo do gentío. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo,
1° de outubro de 1813; fl. 208.
435 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo mandando o comandante
do Destacamento Militar aquartelado no sítio
Pequi, na Ribeira do Itapecuru Mirim, dar cinco
soldados ao tenente-coronel Manoel José Marques Guimaráes para auxiliarem-no no estabelecimento de urna fazenda nas terras onde se
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achava o gentío. Sáo Luís do Maranháo, Palácio
do Governo, 1° de outubro de 1813; fl. 209v.
436 • Ofício do governador e capitao-general da Capitanía do Maranháo ao coronel Antonio Feliciano
de Queiroz dando ciencia de su as informa<;óes e
do juiz ordinário em que ficava constatado o "evidente desleixo e desamor com que sáo considerados os miseráveis índios, gozando menos das
suas terras do que os estranhos, e principalmente
os rica<;os do seu contorno", recomendando a
estrita observancia, além das determina<;óes feítas ao juiz ordinário; 1) a forma<;áo, sob sua dire<;ao, de um carpo responsável pela inspe<;áo,
administra<;áo e economía do lugar de índios de
Guimaráes, coadjuvado pelo juiz ordinário e pelo
capitáo principal dos índios, com competencia
para: distribuir anualmente terras para novas
ro<;ados, nunca excedendo a cem bra<;as quadradas e situados em mata virgem; proibir o corte
aleatório de madeiras; fomentar o estabelecimento de novas sementeiras em locais apropriados
para exportac;áo; realizar a cobranc;a sistemática dos foros, arbitrados de acordo com a quantidade e qualidade dos terrenos e as possibilidades dos foreiros; promover o matrimonio entre
indígenas; estimular, entre índios e moradores
pobres, a atividade pesqueira, a produc;áo de legumes e frutos e qualquer outro ramo passível
de comércio lucrativo, visando o consumo local
e de Sáo Luís; administrar com equilíbrio o cofre público da povoa<;áo; buscar a harmonía entre os pavos; intimar tres moradores influentes
(e todos que se fizessem necessários), cujas ro<;ados excediam em muito os habituais, para que
náo abrissem novas ro<;as; e re~eter trimes-
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..
tralmente urna rela~áo de todos os atos praticados com as informa~óes necessárias para instruir possíveis decisóes. Sáo Luís do Maranháo,
Palácio do Governo, 22 de outubro de 1813; fls.
214v-217.
437 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao sargento-mor
comandan,.
te do 2° Regimento de Indios solicitando proposta para o preenchimento dos postos vagos,
inclusive com indivíduos·alistados nos corpos de
milícias, caso náo haja índios e outros indivíduos aptos entre os alistados no Regimento. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 1° de
dezembro de 1813; fls.
. 224v-225.
O as: D OCUMENTO D E IGUAL TEOR FO! PASSADO AO CORONEL DO

1º

REGIMENTO

DE l NF'ANTARl/I. DE Í NDIOS DA CAPITANIA.

438 • Portaría do governador. e capitáo-general da Capitanía do Maranháo mandando o coronel comandante do Regimento de Linha por em liberdade Raimundo Joáo de Carvalho, cabo de esquadra da Companhia de Ca~adores do Regimento de Linha de Sáo Luís, em virtude de náo ter
sido feito corpo de delito nem devassa ou processo criminal a respeito do tiro que vitimou a
um soldado, pois todo o destacamento confessou que o acidente se deveu a confusáo provocada
pelo ataque indígena ao lugar Barbados. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 17 de dezembro de 1813; fls . 227v-228.
439 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao tenente-coronel Manoel
José Marques Guimaráes, comandante do Destacamento dos Centros de Coroatá, na Ribeira

do Itapecuru, determinando o náo recolhimento
do destacamento sem que antes os mesmos moradores que o solicitaram, comprometendo-se a
prover a sua subsistencia, requeressem por escrito a saída do efetivo da regiáo, pois o "capricho ou desgosto particular náo é causa" suficiente para "que mande recolher o destacamento
cujo fato pode produzir funestíssimos efeitos",
dando lugar a novas e continuadas investidas
indígenas. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 29 de dezembro de 1813; fls. 229-230.
440 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Antonio José da Silva Pereira, físico-mor da Capitanía, solicitando para
atender ao aviso de 28 de julho, do Conde de
Galveas, remetendo urna rela~áo dos produtos
medicinais indígenas da capitanía, com as observa~óes necessárias sobre cada qual. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 3 de janeiro
de 1814; fl. 230.
Oas: Doc uMENTOS DE IGUAL TEOR FORAM EXPEDIDOS AO Fis1co-MOR DA REuc;:Ao,
AO

2º MÉDICO DO HOSPITAL REAL

MILITAR E A VICENTE J ORGE DIAS CABRAL,

BACHAREL EM LEIS E FILOSOF'IA, ENCARREGADO DA LOCALIZAc;:AO E EXAME DE
MINERNS E PLANTAS MEDICINAIS NA CAPITANIA NAS DUAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO
SÉCULO

XIX.

441 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Ignácio Joáo Maciel Parente, juiz ordinário do Mearim, comunicando o
envio de um destacamento para, junto a tropa
miliciana existente no lugar, realizar entrada contra os indígenas que continuamente promoviam
devasta~óes no distrito. Sáo Luís do Maranháo,
Palácio do Governo, 3 de janeiro de 181.4; fls.
231-231 v.
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442 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo determinando a Joáo
Raimundo Junqueira, sargento da 1ª Companhia
do Regimento de Linha de Sáo Luís, comandar o
destacamento em marcha para se incorporar a
tropa miliciana do distrito do Mearim, visando
debelar as incursóes dos indígenas da regiáo.
Maranháo, Palácio do Governo, 5 de janeiro de
1814; fl. 232v.
443 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo determinando a qualquer
autoridade civil e militar, sempre que solicitada,
prestar o auxílio necessário ao destacamento em
marcha para o distrito do Mearim, onde juntamente com a tropa miliciana ali estacionada promoveriam entrada contra os indígenas da regiáo .
Maranhao, Palácio do Governo, 5 de janeiro de
1814; fls . 232v-233.
444 • Portaria do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao determinando ao intendente
da Marinha fazer o assentamento de falecimento
de Luís Raposo
,,. do Amaral, 1° ajudante do 1°
Regimento de Indios da Capitania, ocorrido na
povoa<;ao de índios do Brejo dos Anapurus.
Maranháo, Palácio do Governo, 19 de janeiro de
1814;fls.236-236~

445 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo
,, determinando ao coronel
do 1° Regimento de Indios da Capital fazer o assentamento de falecimento de Luís Raposo do
Amaral, 1° ajudante do regimento acorrido na
povoac;ao de Brejo dos Anapurus. Maranhao,
Palácio do Governo, 19 dejaneiro 'de 1814; fl.
236v.
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446 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranhao ao tenente-coronel Luís Antonio Vieira da Silva, comandante do ltapecuru,
solicitando a prisao e remoc;ao para a capital dos
indígenas fugitivos de povoa<;óes contiguas a cidade e Ribeira do Itapecuru, caso se confirmasse a acusac;ao de um morador quanto aos furtos
e distúrbios por eles pr aticados na regiao.
Maranháo, Palácio do Governo, 15 de julho de
1819; fl. 255v.
Livro 16 ( 1814/ 1816)
Registro de ofícios, bandos, nomea~óes e portarías do governador e capitdo-general da Capitanía do
Maranhii.o.

44 7 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranhao ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Cmáas, recomendando-lhe a execuc;áo
do projeto de fazer a alianc;a com o gentio de
Canela Fina para a expedi<;áo contra o "Timbira
da Mata", tendo prud~ncia e cautela para nao
fracassar e garantir seguran<;a e tranqüilidade
aos colonos. Sao Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 17 de agosto de 1814; fls . 2-2v.
448 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranhao ao juiz ordinário do Pac;o do
Lumiar ordenando-lhe fazer e enviar o sumário
do índio Manoel Maria, preso no Corpo da Guarda Principal de Sao Luís, por ter maltratado urna
índia da vila. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do
Governo, 13 de agosto de 1814; fl . 5v.
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449 • Oficio do governador e capitáo-gen eral da Capitania do Maranháo para Manoel de Araújo, juiz
ordinário da vila de Guimaraes, ordenando-lhe
intimar o juiz Manoel Coelho, a apresenlar-se no
gabinete do governo, tendo em vista a transgress a o das orden s relativas a repartic;ao e
aforamento das "terras do comum"; fazer vistoria e avaliac;ao dos terrenos e roc;ados, podendo,
juntamente corn o capitáo dos índios, repartir
os terrenos entre os índios que quiserem plantar; consentir que intrusos roceiros cult.ivem terreno pagando o triple do arrendamento, caso nao
hajam índios capazes de faze-lo ou "esses
cultivadores pobres que das .s uas pequenas roc;as se alimentam". Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 19 de outubro d e 18 14; fls. 1314.
450 • Portaría do governador e capi tao-gen eral da Capitania do Maranhao nomeando José Vaz Ferreira
para principal da povoac; áo dos índios de
Araioses de Sao Bernardo da Parnarba para substituir Feliciano Vaz, índio da mesma povoac;áo,
que nao tem desempenhado as suas f unc;óes. Sao
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 11 de
novembro de 1814; fls. 18-18v.
451 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Caxias, autorizando-lhe empossar no emprego de principal da povoac;áo de Araioses de Sao
Bernardo d a Parnafba o índio José Vaz Freire.
Sáo Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 12
de novembro de 1814; fl . 19v.
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452 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando a Feliciano Vaz,
principal da povoac;áo dos índios de Araioses de
S áo Bernardo da Parnaiba, reconhecer José Vaz
Freire como principal dessa povoac;áo, nomeado
para substituí-lo. Sáo Luís do Maranháo, 14 de
novembro de 1814; fls. 20-20v.
453 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha entregar para J oaquim Alves de
Abreu Guimaraes, alferes do Regimento de Linha, todos os generos e ferramentas, enviados
pela Junta da Real Fazenda, "para f ornecimento
dos índios Canela Fina novamente domesticados
e aldeados nas vizinhanc;as de Pastos Bons".
Maranhao, Palácio do Governo, 22 de novembro
de 1814; fl. 21.
454 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando a J oaquim Alves
de Abreu Guimaráes receber os generos e ferramentas do intendente da Marinha e entregá-los
ao desembargador Luís de Oliveira, juiz de fora
da vila de Caxias de Aldeias Altas, encarregado
da diligencia, civilizac;áo e conservac;áo dos índios Canela Fina domesticados e aldeados nas vizinhanc; as de Pastos Bons. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 14 de novembro
de 1814; fls. 21-21 v.
455 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo a Luís de Oliveira Figueiredo
e Almeida, juiz de fora da vila de Caxias, informando-lhe sobre as ferramentas, generos e quatrocentos mil réis que lhe seráo entregues para o
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fornecimento dos índios Canela Fina; reconhecendo náo ser possível, naquele momento, aumentar essa remessa, mesmo sabendo-a pequena; ordenando-lhe enviar um mapa circunstanciado dos indígenas adultos e menores , bem
como do lugar onde estáo aldeados, e continuar
com o bom servic;o que tem prestado a Deus e ao
Príncipe. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 2 de dezembro de 1814; fls. 22v-23.
456 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao juiz ordinário da vila do
Pac;o do Lumiar incumbindo-lhe de promover
todo o auxílio necessário aos estafetas por terra
do correio do Ceará e, no caso de algum deles
adoecer, deve ser suprida a sua vaga por algum
índio ou pessoa desse distrito. Sáo Luís do
Maranháo, 3 de dezembro de 1814; fl. 24.
45 7 .. Oficio do governador ~ capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Caxias, reafirmando-lhe suas ordens a respeito das incursóes do gentio; recomendandolhe reunir um corpo que possa rechac;ar todas
essas incursóes e consiga por qualquer meio cessar tais hostilidades; autorizando-lhe tirar prac;as do destacamento para auxiliar a bandeira
contra o gentio, tendo em vista a impossibilidade de lhe socorrer enviando um corpo do Regimento de Linha; informando-lhe ter dirigido ordens ao juiz e ao comandante do Mearim para
coadjuvarem nessa tarefa de salvar esses distritos da devasta<;áo que sofrem; ordenando-lhe
criar povoac;óes, tomando as medidas necessárias para isto, como nomear comandantes, con-
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ceder sesmarias, incentivar a agricultura. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 13 de
mare; o de 1815; fls. 3 9-40v.
458 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao capitáo Francisco Alves
dos Santos comunicando-lhe sua nomeac;áo para
"comandante desde as Missóes de Sáo Félix para
cima até o distrito de Grajaú"; ordenando-lhe,
entre outras, as seguintes execuc;óes: dividir o
distrito em diversos locais com um comandante
a ele subordinado; armar os indivíduos mais
aptos para "acompanharem em corpo armado"
contra o gentío; requisitar donativos dos habitantes para a sustentac;áo do referido corpo armad o; seguir as instruc;óes dadas pelo
desembargador, juiz de fora de Caxias, incumbido do arranjo da expedic;áo contra o gentío; certificar a todos os habitantes que concorrerem
para a "desinfestac;áo desse gentío" que seráo contemplados nas suas func;óes milicianas. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 16 de marc;o
de 1815; fls. 40v-4lv.
459 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao tenente Francisco Germano
de Moraes comunicando-lhe sua nomeac;áo para
"comandante desde o fim da freguesia de Caxias
até as Missóes de Sáo Félix", ordenando-lhe executar as medidas que se segu~m: dividir o distrito em diversos locais com um comandante a ele
subordinado; armar os indivíduos mais aptos
para "acompanharem em corpo armado" contra
o gentío; requisitar donativos dos habitantes para
a sustentac;áo do referido corpo armado; seguir
as instruc;óes do desembargador, juiz de fora de
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Crudas, incumbido do arranjo da expedi<;ao contra o gentio; certificar a todos os habitantes que
concorrerem para a "necessária desinfestac;ao
desse gentio" que serao contemplados nas promoc;óes milicianas em seus respectivos regimentas. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo,
16 de marc;o de 1815; fls. 4lv-42.
460 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao comandante do Destacamento Militar de Caxias ordenando-lhe dar os
soldados que lhe f orem pedidos pelo
desembargador, juiz de fora de Caxias para cumprimento das ordens governamentais com relac;ao a marcha COIJ.tra o gentío. Sao Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 16 de marc;o de
1815; fl. 42v.
461 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo·e Almeida, juiz. de fora da Vila
Nova de Caxias, comunicando-lhe a ordem dada
ao comandante do destacamento para lhe deixar disponíveis 10 (dez) soldados, que juntos com
outros prac;as, devem reforc;ar a expedic;ao contra o gentio; comunicando-lhe a nomeac;ao dos
dois oficiais para comandantes dos distritos, conforme lhe pedira. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo, 17 de marc;o de 1815; fls. 4343v.
462 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, recomendando-lhe procurar um
sistema adequado para aldear os gentios, ou até
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deixá-los em suas aldeias, contanto que ..promovam pela cultura os subsídios do alimento para
a primeira colheita ou se arranjem de maneira
que nao fiquem sendo uns corpos inoficiosos
mantidos na ociosidade e no seu livre arbítrio a
custa da Real Fazenda"; autorizando-lhe conseguir um sacerdote capaz de promover a
catequizac;ao e domesticac;ao desse gentio, caso
nao o encontre, solicitá-lo ao governo. Sao Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 17 de marc;o
de 1815; fls. 43v-44.
463 • Ofício do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Caxias, comunicando-lhe ter enviado pólvora, chumbo, farinha e numerário para serem
aplicados no sustento do Corpo Armado contra
o gentio; informando-lhe ter ordenado ao comandante do Mearim a remessa de subsídios e gente
que possa entrar na tropa de ataque ao gentio;
manifestando sua incompreensao pela devoluc;ao de panos e ferramentas destinados as necessidades dos ínqios e também pelo fato de nao
terem tirado os 1Ohomens do destacamento para
se reunirem a tropa; autorizando-lhe a pedir soldados de linha, caso seja necessário. Sao Luís
do Maranhao, Palácio do Governo, 17 de abril
de 1815; fls. 46v-47v.
464 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao a Joaquim José da Costa Portugal, juiz ordinário do julgado do Mearim, informando-lhe que o juiz de fora de Caxias está
incumbido de ..ir contra o gentio, a fim de o meter em paz ou quando nao queira, expulsá-lo para
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longe dos contornos de Pastos Bons e Grajaú";
ordenando-lhe organizar gente, incluindo as que
andam com José Pereira Sousa, que sao hábeis,
para atacarem o gentio no Alto do Grajaú, onde
este tem feito grande mortandade; informandolhe que os colonos tem obriga<;óes de contribuir
para a sustenta<;ao do corpo armado, que está a
servi<;o da seguran<;a das suas casas, lavouras e
vidas; e que determinou ao ministro demarcar
terreno fértil no Alto do Grajaú para a cria<;ao de
povoa<;ao, dando preferencia aos indivíduos da
tropa que aí quiserem se estabelecer, após o seu
recolhimento, ficando a jurisdi<;ao obrigada a lhes
prestar socorro nas incursóes dos gentios. Sao
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 19 de
abril de 1815; fls. 48-49.
465 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de f ora da Vila
Nova de Cmctas, co~wiicando-lhe a náo aprova<;áo, pela Jwita da Real Fazenda, da sua pretensáo de tirar dos cofres reais numerário para despesa dos índios; remetendo-lhe dinheiro, dez
pra<;as do Regimento de Linha e um oficial para
se incorporarem ao destacamento da vila; dando-lhe instru<;óes sobre os destacamentos e oficiais que operam no distrito; opinando sobre o
arranjamento das na<;óes dos índios nos seus
próprios distritos onde habitavam; autorizandolhe a promover o estabelecimento de lavradores,
criando novas povoa<;óes agrícolas; recomendando-lhe náo rewiir gente estranha nas situa<;óes
dos mdios, que possam lhe perturbar; devendo
sua civiliza~ao ser conduzida de maneira que náo
lhes traga suspeitas, tendo-se cuidado com sua
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indocilidade e selvagem desconfian<;a. Sao Luís
do Maranháo, Palácio do Governo , 20 de maio
de 1815; fls. 52-53v.
466 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe o recebimento
do seu oficio em que participa a continua<;áo do
aldeamento de diversas "na<;óes de gentio" e das
despesas feítas, aconselhando-lhe a procurar
ineios de economizar os gastos da Real Fazenda
e "suavizar os incómodos dos habitantes desse
distrito"; enviando-lhe cópia do oficio do capitáo
Francisco de Paula Ribeiro sobre as suas observa<;óes, nesse distrito, onde narra os estragos e
abandono dos terrenos cultivados "pela pilhagem
que a título de paz lhe vai fazendo o gentío", pedindo-lhe informa<;óes e~atas sobre isso para dar
as providencias compatíveis. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 10 de junho de
1815; fls. 56v-57.
467 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Caxias, justificando o fato de nao poder a Fazenda Real contribuir com avultadas somas para
o aldeamento das na<;óes gentias; dizendo-lhe
julgar mais proficuo tanto para a economía da
Real Fazenda como para a subsistencia das povoa<;óes dos índios a conserva<;ao <lestes nas suas
primitivas aldeias ou em "territórios análogos ao
seu modo de vida, náo mui contíguos as roc;as
dos lavradores desse distrito ... " cuidando-se para
coibir a barbaridade dos insultos indígenas aos
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estabelecimentos das "famílias coloniais"; informando-lhe da dificuldades de encontrar sacerdotes qualificados para irem catequizar os índios, como lhe foi requerido. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 2 de julho de
1815; fls. 63 a 64v.
468 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Caxias, manifestando sua satisfac;áo pela entrada feita aos índios Timbira da Mata, os quais
"foram destruídos e rendidos depois que náo quiseram receber a alianc;a e amizade, que o comandante da bandeira lhes ofereceu"; incentivando
•
o prosseguimento dessa empresa para conquista das terras; ordenando suspender provisoriamente a sua "aprovac;áo ou reprovac;áo", sobre
as vendas dos índios prisioneiros até que o governo real se pronuncie a respeito, tendo em vista as cartas régias de 11 de agosto de 1813 e de
5 de setembro de 1811; informando-lhe que o
índio Gaviáo, remetido a este governo, adoeceu
e caso melhore será enviado para Lisboa. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 4 de agosto d~ 1815; fls. 71-72v.
469 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao tenente Francisco Germano
de Morais aprovando seu procedimento na diligencia contra o gentio Timbira da Mata e recomendando-lhe fazer o possível para náo usar de
violencia com eles; solicitando-lhes informac;óes
sobre as pessoas que participaram e colaboraram coma formac;áo dessa bandeira, incentivando-lhe a continuar no desempenho de seus de-
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veres de comai1dante dessa diligencia. Sáo Luís
do Marélllháo, Palácio do Governo, 11 de agosto
de 1815; fls. 74-74v.
4 70 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao tenente Joáo Benedito
Gaspar Geffing, comandante do. Destacamento
da Vila de Caxias, ordenando-lhe dar parte dos
motivos de náo terem os soldados desse destacamento ajudado no ataque aos índios Timbira
da Mata. Maranháo, Palácio do Governo, 27 de
agosto de 1815; fls. 76-76v.
471 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao padre mestre guardiáo do
Convento de Santo Antonio solicitando-lhe nomear dois sacerdotes para a catequizac;áo dos
índios e administrac;áo dos sacramentos aos
povoadores das duas aldeias de gentios do contorno de Pastos Bons, termo da Vila Nova de
Caxias. Maranháo, Palácio do Governo, 30 de
outubro de 1815; fls. 89-89v.
472 • Oficio do govetnador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao coronel Antonio Feliciano ·
de Queirós, juiz ordinário da vila de Guimaráes
e a Bernardo Pestana, capitáo dos índios, remetendo-lhes o requerimento da viúva Maria Joana
de Sousa sobre a sua necessidade de continuar
roc;ando em terras· indígenas e ordenando-lhes
que seja cumprido o seu despacho, permitindo
a ela roc;ar moderadamente em capoeiras. Sao
Luís do Marélllháo, Palácio do Governo, 8 de
novembro de 1815; fls. 92v-93v.
4 73 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luís de
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Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Crudas, informando-lhe sobre sua disposi<;áo
de promover Antonio Martins Jorge , comandante da aldeia do gentío Canela Fina; lamentando o
furto de ferramentas dadas aos índios Canela
praticado pelos gentíos Gaviao e Pedra, bem
como sua fuga; recomendando sagacidade e desconfian<;a no trato como gentío; informando-lhe
nao poder remeter soldados para aumentar o
destacamento da aldeia do gentío Canela; solicitando-lhe que envíe relato circunstanciado de
toda · a expedi<;ao contra o gentío e o seu
aldeamento; autorizando-lhe procurar um
presbítero capaz de "administrar o pasto espiritual a essas povoac,;6es"
e enviar-lhe o nome para
•
a respectiva nomeac,;ao, tendo em vista náo ter
sido possível encontrar para isso, religioso algum no Convento de Santo Antonio. Sáo Luís do
Maranhao, Palácio do Governo, 19 de janeiro de
1816; fls. 110-112.
4 7 4 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ao desembargador Luís Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Crudas, informando-lhe estar ciente do procedimento absurdo do capitáo Francisco Pinto
Guimaraes, comandante da povoac,;ao de Sáo
Pedro de Alcantara, subordinada a Capitanía de
Goiás, que vem as povoac,;óes desse distrito arrebatar índios aldeados para vende-los no Pará;
autorizando-lhe a inspecionar os terr'enos da sua
jurisdi<;áo e informar ao referido capitáo a reprovac,;ao dos seus atos por parte deste governador, que náo haverá de consentir e nem tolerar a
sua entrada "no mais pequeno ponto do território desta Capitanía", comunicando-lhe que leva-
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rá esse fato ao conhecimento do Príncipe Regente, que decidirá acertadamente sobre os procedimentos a serem adotados na resoluc,;ao desse
problema. Sao Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 11 de marc,;o de 1816; fls. 133-135v.
4 75 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ao ajudante José de Moraes
Rego, comandante do Itapecuru Mirim, ordenando-lhe examinar cuidadosamente e enviar-lhe
todas as informa<;óes sobre a veracidade dabandeira contra o gentío, realizada por Manoel Louren<;o, lavrador e capitao de milícia, que teria
trazido e repartido índios, colocando a maior
parte para trabalhar na sua lavoura junto com ·
seus escravos. Maranhao, Palácio do Governo,
29 de marc,;o de 1816; fls. 135v-136.
4 76 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Ltús de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da vila
de Caxias, informando-lhe sobre as promo<;6es
de pessoas que trabalharam nas bandeiras e no
aldeamento dos gentíos; autorizando-lhe a irúormar ao porta-estandarte Antonio Martins Jorge
e ao capitao Francisco Germano que, pelos seus
merecimentos, podem requerer a este governo
urna data de sesmaria, nesse distrito. Sao Luís
do Maranháo, 16 de maio de 1816; fls. 147-148.
477 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranhao ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vil2
Nova de Crudas, informando-lhe achar acertada
a mudan<;a do Destacamento de Tropa de Linha
do Alpercatas para a Fazenda Grande, a beira

172

ARgUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

dorio Itapecuru, em vista das pondera<;6es feitas pelo tenente Francisco Germano de Moraes,
comandante de urna das novas aldea<;6es dos
gentios; fazendo-lhe ver que em todo o "vasto continente de Pastos Bons devem haver povoa<;6es
repartidas, e fomentar-lhes as indústrias, proporcionando-se-lhes os meios e os socorros para
o seu princípio, florescimento e subsistencia";
devendo, pois, dividir terrenos e conceder "data
de sesmarias" as famílias ou colonos para que
possam se estabelecer e prosperar; evitando a
intromissáo de colonos nos terrenos designados
para as "na<;6es de índios"; procurando facilitar
os meios para que seja povoado esse "longo território" . Sáo Luís do• Maranháo, Palácio do Governo, 20 de maio de 1816; fls . 148v-150.
478 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva, comandante do distrito do julgado do
Mearim, ordenando-lhe aprontar 50 (cinqüenta)
arrobas de carne-seca e entregá-la ao sargento
José Raimundo de Moraes da 3ª Companhia do
Regimento de Linha para a sua marcha com o
Corpo de Tropa pelo rio Grajaú e providenciar o
necessário para a condu<;áo dessa marcha e das
embarca<;6es "desafrontando-as de alguns insultos do genti o". Sáo Luís do Maranháo, Palácio
do Governo, 27 de maio de 1816; fls. 150v-151 .
4 79 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao capitao Francisco Alves
dos Santos e ao alferes Antonio Ribeiro Bandeira informando-lhes ter mandado aprontar um
Corpo de Tropa de 30 homens comandado pelo
sargento da 3ª Companhia, José Raimundo de
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Moraes; indo, sob a inspe<;áo deste, mantimentos e muni<;6es para a entrada ao gentio, pelas
cabeceiras do Grajaú, conforme a sua representa<;áo dirigida a este governo pelo juiz de fora de
Caxias; recomendando-lhes o necessário cuidado na realiza<;ao dessa entrada, devendo procurar "angariar pelos meios mais suaves a redu<;áo
de todo esse gentío a nossa alian<;a e amizade",
acautelando-se de qualquer cilada tj.essas "gentes ainda bárbaras", atacando-os coma for<;a necessária caso náo queiram a alian<;a; ordenando-lhes fazer relatório de receitas e despesas e
consumo dos generos recebidos. Sáo Luís do
Maranháo, lº dejunho de 1816; fls . 152-153v.
480 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo a José Raimundo de Moraes,
sargento do Regimento de Linha comandante do
Corpo de Tropa embarcado para o rio Grajaú,
determinando-lhe que regule a sua comissáo
pelas instru<;óes que está enviando, as quais tratam: da disciplina militar, do recebimento dos
mantimentos, da condu<;áo das embarca<;6es,
defendendo-as do gentío; devendo dar participa<;áo ao governo de todo o ocorrido nessa missáo. Sao Luís do Maranhao, Palácio do Governo,
5 dejunho de 1816; fls. 155-156v.
481 • Ofício do governador e capitao-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Crudas, comunicando-lhe ter enviado um
Corpo de Tropa de 30 soldados do Regimento
de Linha comandado pelo sargento José
Raimundo de Moraes para a busca ao gentio pelo
rio Grajaú, conforme fora solicitado. Sáo Luís
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do Maranháo, Palácio do Governo, 8 de junho
de 1816; fls. 156v-157v.
482 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe estar pronto no
quartel do Regimento de Linha um corpo de 50
soldados armados para ir se incorporar a expedi<;áo, que deve fazer a entrada ao gentío, que
está provocando mortes, destrui<;óes e devastando as planta<;óes, na regiáo do Codó, para obrigálos a aceitarem a alianc;a ou os retirarem pela
forc;a para o centro das matas, conforme informac;óes e solicita<;á? dirigida a este governo, comunicando-lhe a remessa de muni<;óes e aprovando a indicac;ao do capitáo Francisco Germano
para comandante dessa expedi<;áo; autorizandolhe a inspecionar, diligenciar e providenciar tudo
que f or necessário para a execu<;áo do plano de
ataque ao gentío em diversos sítios do Itapecuru;
informando-lhe sobre a necessidade de mais soldados para os destacamentos e as dificuldades
de conseguí-los devido ser difícil o recrutamento
de gente em todo o território desta capitanía. Sáo
Luís do Maranháo, 31 dejulho de 1816; fls. 168l 70v.
,
483 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe sobre as providencias acerca das guarni<;óes militares; lamentando os "funestos sucessos, a<;óes e pilhagens
dos índios aldeados na nova povoa<;áo de que é
comandante Antonio Martins Jorge", causados

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO MARANHAO

175

pelo desleixo do comandante e soldados do destacamento, os quais devem ser punidos; dizendo-lhes dos seus receios de que esses
aldeamentos náo correspondam "a prosperidade dos seus princípios" devido a "índole e barbaridade desta gente" de táo fácil chamamento e
de tao inconstante perseveran<;a, exigindo para
o seu florescimento e conservac;áo muit~ "atividade, vigilancia e arte para os suster na ordem
social"; achando infrutífero e perigoso mandar
guerreiros com pretexto de auxiliar a bandeira
contra os Timbira e depois fazer conduzir o resto da aldeia a esta cidade para irem se aldear em
Vinhais e Pac;o do Lumiar, o que pode provocar a
desconfianc;a das "nac;óes selváticas", indo
embrenhar-se nas matas, voltando depois para
se vingarem; autorizando-lhe a procurar religiosos que aceitem o ministério de catequizar índios para serem nomeados, conforme as ordens
régias; ressaltando que náo tem encontrado, nos
conventos, religiosos que desejem ou se sintam
capazes para tal ministério; recomendando-lhe
cuidado e vigilancia sobre a "perigosíssima precisáo de administrarem armamento a sua escravatura", o que prete~dem f azer os fazendeiros
desses distritos para combater os ataques dos
índios; informando-lhe estar enviando soldados
para se unirem ao destacamento do Arraial do
Príncipe. Sao Luís do Maranháo, 31 de julho de
1816; fls. 170v-173.
484 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luiz de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe que, em vista
da chegada de nac;óes de gentíos para se aldearem
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nesse distrito deixando os seus moradores inseguros, temendo haver expoliac;áo de suas fazendas, está enviando urn corpo de 32 prac;as do
Regimento de. Linha; tornando a mostrar a conveniencia de deixar os gentíos ficarem nas suas
mesmas povoac;óes, onde seria tentada urna alianc;a com eles, evitando-se assim as "desastrosas conseqüencias que tem havido e háo de haver de urna tumultuosa aldeac;áo de povos
indómitos e inconstantes dentro de territórios
sem defesa e seguranc;a... ", informando-se as providencias para remeter carne-seca e farinha para
a Fazenda da Chapada, bem como lhe envia numerário para suprir as necessidades de onde for
mais urgente. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do
•
Governo, 3 de agosto de 1816; fls. 174-175.
485 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao capitáo Manoel Lourenc;o
autorizando-lhe tirar sesmarias; reprovando-lhe
pelo fato de se ter apossado de alguns gentíos,
trazendo-os a "ferros e escravidáo no servi<;o de
sua lavoura"; lembrando-lhe que os índios devem ser tratados como homens livres, fazendoos reconhecer as vantagens da sociedade civilizada; ordenando-lhe remeter ao governo todos
os índios que estáo e:r:n seu poder e no de outras
pessoas. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 9 de agosto de 1816; fls. l 79v-180.
486 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Ltús de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe estar ciente da
consterna<;áo em que se acham os lavradores.do
Codó pelas destrui<;óes e continuados assaltos
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feit.os pelos índios e da necessidade de urna bandeira para rechac;á-los, impelindo-os para longe, caso náo entrem em alianc;a; como também
da sua dificuldade de socorrer com tropa necessária para a formac;áo dessa bandeira pela falta
de gente capacitada para tal; fazendo-lhe observac;óes sobre a quantidade de tropa de linha que
tem enviado para guarnecer a cidade, os diversos pontos do território e para a expedic;áo de
Grajaú, estando impossibilitado de atender todo
o seu pedido de tropa de soldados; mandando
ordens ao comandante do Regimento de Milícias
da vila de Caxias e ao capitáo Francisco Germano
de Moraes para tirarem do corpo do seu respectivo regimento, os soldados que estiverem em
condic;óes para irem nessa bandeira; informando-lhe estarem prontos a lhe ser enviados 50
soldados de linha, pólvora e chumbo; autorizando-lhe a se entender com as pessoas capazes para
o arranjamento do plano desta bandeira. Sáo
Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 30 de
agosto de 1816; fls. 187-189v.
487 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe náo estranhar o
procedimento dos índios Canela aldeados há dois
anos, mas repreende os desleixos e desmandes
de comandantes e soldados do destacamento
com relac;áo aos seus deveres; fazendo-lhe considerac;óes sobre o modo de serem tratados os
índios, tendo-se em vista o seu regime de vida,
devendo se utilizar de meios "análogos aos seus
presentes·sentimentos e profícuos de os congregar, domesticar e familiarizá-los, até se conse-
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guir faze-los bons vassalos de Portugal"; lembrando-lhe que muitas das aldea<;óes antigas foram
extintas ou minguadas e que o melhor método
para a sua civilizac;áo é aldeá-los nos terrenos
das suas habita<;óes ou da sua escolha deixando-os viver de acordo com o seu regime, conduzindo-os habilmente a congrega<;áo comos civilizados. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 6 de setembro de 1816; fls. 193v-195.
488 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao capitáo Francisco Alves
dos Santos remetendo-lhe mantimentos para
sustento das na<;óes dos índios que viera..111 para
sua fazenda a fim de serem aldeados; recomendando-lhe economizar este alimento para poupar despesas a Real Fazenda; advertindo-lhe de
quanto é perigoso "pó-los em povoa<;óes dentro
das nossas ou a elas contíguas", o mais acertado
seria deixá-los nas suas mesmas aldeias, levando-os a cumprirem ordens, dando-lhes tempo
para serem domesticados. Sao . Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 16 de setembro
de 1816; fls. 198v-199.
489 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania 'd o Maranháo ao Reverendo Inácio Homem
de Brito, vigário do Mearim, determinando-lhe
fazer aprontar 400 arrobas de carne-seca e remeter pelo rio Grajaú para atender a requisi<;áo
do juiz de fora de Caxias sobre o fornecimento
de alimentos as grandes e diversas na<;óes de
índios, que tem descido do centro das matas do
oeste de Pastos Bons para a fazenda do capitáo
Francisco Alves dos Santos, comandante encarregado de aldeá-los; informando-lhe estar enviBiblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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ando 40Q alqueires de farinha para incluir na
remessa acima, para o mesmo fim. Sáo Luís do
Maranháo, Palácio do Governo, 16 de setembro
de 1816; fls. 199-200.
490 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha aprontar 400 alqueires de farinha
para o sustento das nac;óes dos índios, a serem
remetidos pelo rio Mearim e daí pelo· rio Grajaú
e entregues ao capitáo Francisco Alves dos Santos . Maranháo, Palácio do Governo, 16 de setembro de 1816; fls. 200-200v.
491 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva, comandante interino da Ribeira do
Mearim, informando-lhe ter ordenado ao juiz de
Viana prestar-lhe auxílio na condu<;áo das canoas, que váo para o capitáo Francisco Alves dos
Santos, incumbido do arranjamento das "várias
na<;óes selvagens que desceráo a aldear-se e viverem debaixo da nossa protec;áo e alianc;a"; ordenando-lhe entregar farinha e carne-seca para
o sustento na viagem de ida e volta dos homens
que estáo a servic;o do governo e dos índios e sua
gente. Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 5 de novembro de 1816; fls. 205v-206.
492 • Ato do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo nomeando Lourenc;o Alves para
capitáo comandante dos índios Macamecrariy,
que devem obedecer e cumprir as suas ordens.
Palácio do Governo, Sáo Luís do Maranháo, 5 de
novembro de 1816; fls. 206-206v.
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493 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao juiz ordinário da vila de
Viana ordenando-lhe prestar auxílio de tropa
miliciana e gente ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva para guarnic;áo e equipagem das canoas
que será.o conduzidas ao capitáo Francisco Alves
dos Santos, que leva consigo os comandantes das
nac;óes selvagens que vieram aldear-se. Sáo Luís
do Maranháo, Palácio do Governo, 5 de novembro de 1816; fl. 207.
494 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe nao estar autorizado a fazer as déspesas da entrada contra o
gentío pela Real Fazenda, nem "impor contribuic;áo aes povos"; e que para isso, pelas experiencias anteriores, os lavradores se unam e fornec;am generais, subsídios de tropa de linha, muni<;áo e armas; reafirmando-lhe náo poder ampliar as contribuic;óes para a sustentac;áo dos
índios; ressaltando terem esses índios recebido
há deis anos ferramentas para cultivarem, devendo já produzirem para se manter, do contrário, seria preferível habitarem nas "brenhas", ou
ficarem aldeados nos seus domicílios, sendo
obrigados a cumprirem o que prometerem num
pacto recíproco, até que "algumas dessas nac;óes
estejam no estado de se poderem recolher entre
nós". Sáo Luís do Maranháo, Palácio do Governo, 20 de novembro de 1816; fls. 209v-210v.
495 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de f ora da Vila
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Nova de Caxias, informando-lhe náo ter estranhado a deserc;áo dos índios Canela Fina da sua
nova aldeac;áo, considerando ser impossível a um
selvagem urna mudanc;a repentina e total de costumes; lembrando que mais de deis séculos "mal
tem podido civilizar frouxamente um punhado
de índios selvagens". Sáo Luís do Maranháo,
Palácio do Governo, 23 de novembro de 1816;
fls. 211-2llv.
496 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao capltáo Elias Ferreira de
Barros informando-lhe que faz parte da povoac;áo de Sáo Pedro de Alcantara, da qual é comandante, o terreno das duas ribeiras da Lapa e Farinha, de onde deve tirar gente para a formac;áo
de sua nova Companhia de Ordenanc;as; devendo facilitar todos os meios possíveis para povoar e cultivar esses terrenos; ordenando-lhe enviar um mapa circunstanciado de todo o terreno,
designando locais de aldeamento e de cultura
recomendando-lhe procurar todos os meios para
auxiliar e conservar amizade com "todas essas
nac;óes de gentío que o circundam". sendo vi_gilante para que elas respeitem a sua povoac;ao.
Maranháo, Palácio do Governo, 1O de dezembro
de 1816; fls. 215v-216.
497 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva ordenando-lhe aprontar duas embarcac;óes com índios remeiros para cond'1zir tropa
com o destino a ser dado pelo coronel Manoel
José Marques. Maranháo, Palácio do Governo,
24 de dezembro de 1816; fls. 219v-220.
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Livro 17 (1817-1819)
Registro de ofícios, portarias e bandos do governador e capit<io-general
da Capitanía do Maranh<io.

498 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao alferes Antonio Ribeiro
Bandeira, comandante interino da Ribeira da
Lapa, afirmando-lhe ser mais acertado deixar os
índios aldeados nas suas mesmas povoac;óes, exigindo deles o cumprimento recíproco das condic;oes estabelecidas, fazendo-os reconhecer pela
prática que se cumpre o que se promete, senda
castigado pelas transgressóes; autorizando-lhe,
se for necessário, c;omunicar-se com o capitáo
Elias Ferreira de Barros, comandante da povoac;áo de Sáo Pedro de Alcantara, Farinha e Lapa
para mutuamente se auxiliarem. Maranháo. Palácio do Governo, 21 de fevereiro de 1817; fls.
1Ov-11 .
499 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao juiz ordinário da vila do
Icatu ordenando-lhe receber de todos os lavradores do distrito de sua jurisdic;áo a relac;áo das
armas de fogo que tem nas suas roc;as, intimando-os a remete-las ao seu procurador. tendo considerac;áo aos que estiverem "lavrando em lugar
infestado de gentío, a fim de que fiquem com algumas para a sua necessária defesa"; responsabilizando-lhe pela fiscalizac;áo e exato cumprimento de suas ordens a esse respeito, informando-o do estado de "sossego, polícia e sujeic;áo de
toda escravatura" e dos demais acontecimentos.
Maranháo, Palácio do Governo, 30 de abril de
1817; fls. 32-32v.
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500 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva informando-lhe ter incumbido o capitáo Francisco José Pinto de Magalháes de ir estabelecer urna "povoac;áo de índios congregados
das aldeias selvagens"; e ordenando-lhe aprontar as embarcac;6es necessárias para a conduc;áo, pelo rio Grajaú, .do referido capitáo, juntamente com soldados e cabos que o acompanham
nessa diligencia; informando-lhe que enviará a
farinha e autorizando-lhe a comprar a carneseca, cuja despesa será paga pela Real Fazenda.
Maranháo, Palácio do Governo, 3 de outubro de
1817; fls. 72-72v.
501 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha aprontar e entregar ao capitáo Francisco José Pinto de Magalháes, que vai estabelecer urna nova povoac;áo de "índios selvagens", os
instrumentos e mrmic;6es que estáo especificados em relac;áo inclusa. Maranháo, Palácio do
Governo, 3 de outubro de 1817; fls. 73-73v.
502 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao capitáo Francisco José Pinto de Magalháes comunicando-lhe sua nomeac;áo para comandante da comissáo que vai esta..
belecer "urna povoac;áo no río Grajaú para nela
arranjar, civilizar e meter em tráfico rural os índios selvagens daquele contorno", devendo, para
isso, executar ordens pessoais do governo, que
lhes foram enviadas diretamente ou transmitidas em seu nome; autorizando-lhe a escolher o
local que lhe parecer adequado para estabelecer
a povoac;áo, o aquartelamento da tropa, as forti-
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..
ficac;óes, as residencias e os terrenos da "cultura"; recomendando-lhe manter a "boa disciplina, polícia e tratamento dos índios", angariarlhes a amizade e confianc;a, sem contudo perder
a autoridade; senda necessário puni-los, deverá
faze-lo de forma a compreenderem que devem
"respeitar o poder das nossas forc;as", por ser
isso proveitoso para sua subsistencia; e que, caso
algum seja preso, deve ser enviado ao governo
para nao lhes parecer que esta.o senda escravizados; autorizando-lhe a pedir auxílio aos comandantes de jurisdic;óes circunvizinhas caso
haja necessidade de repelir insubordinac;óes; ordenando-lhe abrir estradas para facilitar as comunicac;óes. Maral).hao, Palácio do Governo, 9
de outubro de 1817; fls. 74-75.
503 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao tenente Sérgio Justiniano
da Silva, comandante interino do Mearim esclarecendo-lhe sobre a ordem anterior que lhe mandara para aprontar as embarcac;óes necessárias
a conduc;ao do capitao Francisco José Pinto de
Magalhaes .encarregado de estabelecer urna povoac;ao de "índios selvagens"; ordenando-lhe fornecer carne-seca para a subsistencia da tropa e
cuidar para que náo vá nas embarcac;óes generas mercantis ou outros, além da ''carga positiva
da embarcac;ao". Maranhao, Palácio do Governo, 10 de abril de 1817; fl. 75v.
504 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fara da Vila
Nova de Caxias, informando-lhe sobre os soldados da tropa de linha que se acham incapazes

de servic;o, tendo sido rendidos e, estando suas
armas em condic;óes, deve mandar consertá-las;
autorizando-lhe a se utilizar da pólvora remeti. da para armamento contra os índios para
municiar os Carpos de Seguranc;a onde forem
precisos; reafirmando-lhe a necessidade de serem requeridas pelos povoadores das novas povoac;óes, criadas em Pastos Bons, as suas
sesmarias, cujas petic;óes devem ser remetidas a
esse governo; autorizando-lhe a repelir o incurso
dos "índios selvagens" que atacam essas povoac;óes. Maranháo. Palácio do Governo, 13 de novembro de 1817; fls. 83v-84.
505 • Oficio do governador e capitao-general da Capitania do Maranhao ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fara da vila
de Crudas, reafirmando-lhe suas ordens com relac;ao a demarcac;ao de terras, esclarecendo-lhe
nao ter sido desabrigado da comissao do
arranjamento do gentio e que a Junta da Real
Fazenda destinou recursos para isso; ordenando-lhe enviar lista circunstanciada de tuda o que
f or preciso para a execuc;ao da referida comissao. Maranhao, Palácio do Governo, 17 de dezembro de 1817; fls. 89v-90.
506 • Oficio do governador e capitao-general da Capitanía do Maranhao ao capitao Francisco José Pinto de Magalhaes dizendo-lhe ter achado estranho a sua falta de providencias para repelir ou
"reduzir a sociedade o gentio", nao devendo ser
omisso em semelhantes casos; informando-lhe
estar enviando sargento e soldado para renderem os que estavam provocando desordens; recomendando-lhe cuidar da disciplina militar com
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rigor; daplantac;ao dos generas necessários a alimentac;áo da companhia, e participar-lhe os acorridos . Maranháo, Palácio do Governo, 7 de dezembro de 181 7; fls. 94-94v.
507 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha e Armazéns Reais fornecer os materiais constantes de relac;áo inclusa ao comandante capitáo Francisco José Pinto de Magalháes
para a subsistencia da nova povoac;ao de "índios
selvagens" ~e Grajaú. Maranhao, Palácio do Governo, 19 de fevereiro de 1818; íls. 99v-100v.
508 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranhao ao capitáo Elias Ferreira Barros ordenando-lhe prender Guardiana Ribeiro
Pires e seu cunhado Basilio José da Silva, que
estao refugiados nessa província de Sáo Pedro
de Alcantara e enviá-los ao capitáo Francisco
Alves dos Santos; informando-lhe que haverá de
responder perante S. Majestade por qualquer represália aos índios, no seu distrito ou fora dele,
feita pelos habitantes sob seu comando.
Maranháo, Palácio do Governo, 25 de fevereiro
de 1818; fls. 102-102v.
509 • Portaria do governador e capitao-general da Capitania do Maranháo ordenando ao intendente
da Marinha e Armazéns Reais entregar o que se
destina a subsistencia da nova povoac;áo dos "índios selvagens" de Grajaú para Daniel José
Nunes, da 1ª Companhia do Regimento de Linha desta cidade. Maranháo, Palácio do Governo, 9 de marc;o de 1818; fl. 106.
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51 O • Portaria do governador e capitao-general da Capitania do Maranháo ao coronel do Regimento
de Linha autorizando-lhe, em vista de razóes
expostas, perdoar 3 soldados desertores, estabelecidos na povoac;ao de Sáo Pedro de Alcantara,
na extremada capitania, lugar "infestado de gentio" onde foram se apresentar ao Destacamento
de Linha para entrarem na efetividade do real
servic;o. Maranhao, Palácio do Governo, 9 de
marc;o de 1818; fls. 106-106v.
511 .• Oficio do governador e capitáo-general da Capi'.'"
tania do Maranháo ao alferes Antonio Maria
Moreira da Silva, 2° comandante da povoac;áo
de Sáo Pedro de Alcantara, comunicando-lhe sua
nomeac;áo para "comandante secundário" da povoac;áo de Sao Pedro de Alcantara, pela sua capacidade no trato da povoac;áo e dos índios, que
o amam e respeitam; devendo substituir o primeiro comandante nas suas ausencias, cumprindo as determinac;óes deste governo com relac;áo
a essa povoac;áo. Maran~áo, Palácio do Governo, 11 de marc;o de 1818; ·fls. 106v-107.
512 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao capitáo Elias Ferreira de
Barros, comandante de Sao Pedró de Alcantara,
recomendando-lhe mais assiduidade a essa povoac;áo; comunicando-lhe a nomeac;áo de Antonio Moreira da Silva para substituí-lo nas suas
ausencias; ordenando-lhe náo transferir a aldeia
dos "Carahós" por ser urna das "nac;oes mais
profícuas para a seguranc;a desse distrito", imprimindo respeito e temor as outras nac;oes selvagens que, como seu afastamento, sao capazes
de destruir esse "continente"; recomendando-lhe
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boa amizade com o seu substituto eventual, a
quem deve entregar qualquer arranjamento ou
providencias a respeito dos índios; repreendendo-lhe pela venda de índios e ordenando-lhe a
faze-los retornar aliberdade, ordenando-lhe providencias quanto a formac;áo da companhia de
ordenanc;as e a sustentac;áo da guarnic;áo militar; informando-lhe sobre o envio de munic;óes e
vencimentos da tropa. Maranháo, Palácio do
Governo, 11 de marc;o de 1818; fls. 107-108v.

515 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Crudas, remetendo-lhe instrumento de
lavoura para o "tráfi~o rural" do gentio Timbira
da Mata, que se acha aldeado e em paz, devendo
mandar entregá-los ao capitáo da povoac;áo de
Pastos Bons, dando-lhe as ordens necessárias.
Maranháo, Palácio do Governo, 6 de agosto de
1818; fl. 143v.

. 513 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao capitáo Francisco José Pinto de Magalháes, comandante da nova povoac;áo
de Grajaú, remetendo-lhe a relac;áo do material
enviado pelo intendénte da Marinha; autorizando-lhe separar terrenos suficientes para cada
urna das "nac;óes selvagens" e designar terreno
de lavoura a cada um dos povoadores nacionais,
que aí se forem estabelecer, os quais poderáo
requerer "datas de sesmarias"; informando-lhe
que, ao receber _um mapa exato do estabelecimento dessa povoac;áo, passará a dar providencias a respeito da aquisic;áo de sesmarias a outros que náo residem nela. Maranháo, Palácio
do Governo, 14 de marc;o de 1818; fls. 109-109v.

516 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao capitáo Francisco Germano
de Moraes da povoac;áo de Pastos Bons, remetendo-lhe, através do juiz de fora de Crudas, os
instrumentos de lavoura requisitados para o "tráfico rural" das povoac;óes do gentio Timbira da
Mata e do "Croa-Cam"; devendo consultar e receber instruc;óes do dito juiz, encarregado da
inspec;áo e arranjamento de todas as povoac;óes
nesse distrito. Maranháo, Palácio do Governo, 6
de agosto de 1818; fls. 144-144v.

514 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Crudas, remetendo-lhe urna caixa fechada coma botica para o curativo do destacamento de tropa de linha e dos índios aldeados na
nova povoac;áo de Almeida d'El Rei. Maranháo,
Palácio do Governo, 24 de abril de 1818; fls. 12112lv. .

51 7 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao desembargador Luís de
Oliveira Figueiredo e Almeida, juiz de fora da Vila
Nova de Crudas, esclarecendo-lhe sobre o dever
de passar todas as suas ordens ao seu sucessor,
a quem foi incumbido igualmente da adminis- ·
trac;áo política e económica da aldeac;áo das novas nac;óes de "índios selvagens"; passando também as outras ordens relacionadas aos corpos
armados, de modo que fique informado de tudo
o que é preciso para o "preenchimento das func;ó es das suas diversas varas e deveres".
Maranháo, Palácio do Governo, 6 de abril de
1819; fls. 221-22lv.
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Livro 18 ( 1819-1820)
Regi.Stro de oficios e portarías dogovernador e capitcio-general da Capitanía do Maranhcio.

518 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo mandando as autoridades
civis e militares solicitadas facilitarem a marcha
de Vicente Ferreira de Carvalho com várias na<;óes indígenas em dire<;áo ao Arraial das
Guaritas, onde váo estabelecer-se sem prejuízo
de alguma fazenda legítimamente ali estabelecida.
Maranháo, Palácio do Governo, 2 de setembro
de 1819; fl. 8v.
•

519 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo mandando o comandante
do Mearim fornecer urna canoa, equipada com
os remadores suficientes, a Vicente Ferreira de
Carvalho, que vai criar urna povoa<;áo de índios
.. Ponsigrá e Crucamecrá" no lugar Arraial das
Guaritas, na Ribeira do Mearim. Maranháo, Palácio do Governo, 2 de setembro de 1819; fls.
Sv-9.
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cisco José Pinto de Magalháes para o cargo de
comandante da povoa<;áo de índios denominada
Leopoldina, marcando-lhe inclusive os limites de
sua jurisdi<;áo. Maranháó, Palácio do Governo,
4 de setembro de 1819; fl. lOv.
522 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao comandante da Ribeira
do Mearim, comunicando a nomea~áo do capitáo Francisco José Pinto de Magalháes para comandante da povoa<;áo de índios Leopoldina e
instruindo-o a prestar-lhe o auxílio necessário,
dando conta de todas as noticias dos fatos e sucessos oriundos daquela povoa<;áo. Maranháo,
Palácio do Governo, 4 de setembro de 1819; fl.
11.
523 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo mandando o comandante
do Regimento de Linha de Sáo Luís nomear dois
soldados, um carpinteiro e um ferreiro, para marchar como capitáo Francisco José Pinto de Magalháes para a povoa<;áo de índios Leopoldina.
Maranháo, Palácio do Governo, 4 de setembro
de 1819; fls. 11-1 lv.

520 • O_fício do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao alferes J oaquim José da
Costa Portugal, comandante provisório da Ribeira
do Mearim, autorizando-o a dar as instru<;óes
necessárias e fiscalizar as des pesas efetuadas
com os descimentos de indígenas para
aldeamentos da regiáo. Maranháo, Palácio do
Governo, 3 de setembro de 1819; fls ..9v-10.

524 • Oficio. do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo ao cónego J oáo de Bastos de
Oliveira, mestre-escola e vigário capitular do Bispado solicitando a indica<;áo de um sacerdote
para a povoa~áo de índios Leopoldina. Maranháo,
Palácio do Governo, 4 de setembro de 1819; fl.
11 v.

521 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo nomeando o capitáo Fran-

525 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo as Camar.as das vilas de
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Alcantara e Guimaráes determinando providencias imediatas visando a destrui<;áo do quilombo
em forma<;áo nas matas de Pericumá; orientando quanto a utiliza<;áo das companhias de pedestres ou de índios, aquarteladas na regiáo em
caso de serem elas requisitadas para auxiliar a
diligencia; e estabelecendo a maneira como deveriam ser rateadas as despesas decorrentes da
expedi<;áo. Maranháo, Palácio do Governo, 6 de
setembro de 1819; fls. 12-13.
526 • Oficio do governador e capitá~-general da Capitanía do Maranháo ao mestre-escola e vigário capitular do Bispado encaminhando um modelo
de mapa da populac;áo da Capitania para ser preenchido pelos párocós das freguesias. Maranháo,
Palácio do Governo, 14 de setembro de 1819; fl.
l 7v.
527 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo aos párocos das freguesias
solicitando, com brevidade, um mapa da popula<;áo da Capitania, conforme modelo em anexo.
Maranháo, Palácio do Governo, 14 de setembro
de 1819; fls. 17v-18.
Oas:

o MAPA ALUDIDO DEVERIA CONTER os SEGUINTES DADOS: NASCIMENTOS E

MORTES; ECLESIÁSTICOS (SACERDOTES E ADIDOS A IGREJAS}; FAlXA ETÁRIA. DE 5
EM

5 ANOS,

ESTADO CIVIL E SEXO DE BRANCOS, ÍNDIOS, MULATOS LNRES E CATIVOS

E PRETOS LTVRES E ESCRAVOS. D EVERIA AJNDA SER ACOMPANHADO DE RELA<;AO
CONTENDO OS NOMES DOS INDIVÍDUOS SOLTEIROS COM E SEM OFÍCJO.

528 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao mestre-escola e vigário capitular do Bispado solicitando a habilitac;áo e
provisionamento de religioso do Convento de
Santo Antonio, nomeado para "missionar, doutrinar e administrar os sacramentos as tribos de
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índios selvagens" dos sertóes de Pastos Bons, ou
para ele descidas, sob a responsabilidade do sargento-mor Francisco de Paula Ribeiro, comandan te do destacamento daquele distrito.
Maranháo, Palácio do Governo, 23 de setembro
de 1819; fls. 19-19v.
529 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo a frei José do Paraíso,
guardiáo do Convento de Santo Antonio, solicitai1do a nomeac;áo de religiosos indicado pelo sargento-mor Francisco de Paula Ribeiro, comandante do Destacamento de Pastos Bons, para
catequizar, doutrinar e domesticar todos aqueles índios bárbaros, que se acharo povoando ou
descerem a povoar os lugares do sertáo que se
lhe destinarem para as suas aldeias e tráfico ru.~
ral, bem como para "acompanhar as entradas
que se fizerem aos mesmos índios selvagens, ou
para os angariar a descerem, ou para repelir as
suas hostilidades". Maranháo, Palácio do Governo, 18 de setembro de 1819; fls. 19v-20.
530 • Portaría do governador e capitáo-general da Capitanía do Maranháo determinando ao escriváo
deputado da Junta da Real Fazenda r~strar em
livro competente o aviso régio que o a~torizava a
realizar ~espesas com a guerra, descimento,
domestica<;áo e aldea~áo de índios selvagens da
Capitanía a custa da ~eal Fazenda. Maranháo,
Palácio do Governo, 1° de outubro de 1819; fl.
23.
531 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo determinando ao escriváo
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da Junta da Real Fazenda abrir os assentos ne-

ces.sários relativos ao aumento do ordenado dos
párocos das povoa~ de índios a luz da autoriza~ régia que o autoriza.va a realirn despesa a·
costa da Real Fazenda para a crta<;ao. conserva~ e aumento das povoa~ indígenas que se
fossem aldeando na povoat;ao Leopoldina. nas
m.a.rgens do rto Grajaú. Maranháo~ Palácto do
Governo,, 1° de oulubro de 1819~ Os. 23v-24.
532 • POrtaiia do govemador e capit.áo-general da Capitania do Maranháo dete11ninando ao escriváo
da Junta da Real Fazenda abrir os assentos necessários para a efetiva~o do pagamento da
cóngl"ua e gl•isammto a que tero direito o frei
Francisco da Concei~.. rel:igíoso do Convento
de Santo Antonio., que f oi no meado para
...missionac., domesticar e civilizar os índios selvagens"'., em toda a jurisdi~ dos sertóes de Pastos Bons,, sob o encargo do sargento..:mor Francisco de Paula Ribeiro., comandante do distrito.
Maranháo,, Palácio do Govetno., 2 de oulubro de
IB 19; ns. 25-25v..
533 • Ofidio do gc>vemador e rapitáo-genera.l da Capi!tamia do Maranbiílo a Antonio Joaquim de Souza
Blrochado,, comandante da vila de Afcantac a, deiten:D:Din.ando a exp1ds:ao imediaia dos lavra dores
iriicns O()m estabeloclnienliQS de H.avouras n as inatas d lO> rerreno de sesmariia, que foi concedido
aO>S mm(i)S e p0>breza dispersa, na povoa<;ao de
Piimlhmo~ reoomendémd(j)~ entretanto, muita prudemciira quéillld(o se tira.tas.se de ILa.wadüres de pe<q[tlllmta.s ~~ Mararuiháo., lRalláício do Governo,
16 de ;abrlill. de [8 ll9~

Ds~ .~{)v-,3 ll w..
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534 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranhao ao capitáo Francisco José Pinto de Magalháes, tomando ciencia "do pouco progresso que tem tido" a povoac;ao Leopoldina,
apesar da "boa e pacífica disposi<;áo dos índios
selvagens" nela aldeados; recomendando-lhe nao
passar adiante da fazenda Sáo Bartolomeu sem
instruc;óes do comandante do distrito do Mearim;
e proibindo "expressamente toda e qualquer hostilidade contra os índios'', desde que nao seja
para repelir os seus insultos". Maranháo, Palácio do Governo, 9 de novembro de 1819; fl. 49.
535 • Ofício do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao capitáo Joaquim José da
Costa Portugal, comandante do Mearim, comunicando-lhe a retirada do destacamento da povoac;ao Leopoldina antes da chegada de seu comandante em virtude de ataques indígenas; tecendo considerac;óes sobre o estado em que se
encontrava a povoac;ao; determinando sua ida a
povoac;ao para averiguar o real estado da povoac;ao e mandar-lhe urna parte circunstanciada;
proibindo toda e qualquer investida contra os
indígenas, caso náo seja para repelir seus ataques; e mandando prender -µm sargento que partindo de Sáo Luís, em marc;o, com munic;ao para
a povoac;ao, em setembro ainda se encontrava
em Vitória. Maranháo, Palácio do Governo, 9 de
novembro de 1819; fls. 49-50.
536 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranhao ao juiz ordinário da vila Vic;osa de Tutóia determinando-lhe proibir a demarcac;ao de qualquer sesmaria por terceiros nas
terras da povoac;áo de índios do Periá, posto que
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esse terreno deveria ser "demarcado para
patrimonio rural dos mesmos índios
povoadores ... Maranháo, Palácio do Governo, 17
de dezembro de 1819; 11.79.
537 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao juiz ordinário ou ao juiz
territorial das sesmarias da vila de Viana, determinando a demarcac;áo imediata da data de
sesmaria dada para patrimonio e subsistencia
da povoac;áo de índios de Monc;áo; e dando instruc;óes precisas para serem observadas no processo demarcatório. Maranháo. Palácio do Governo, 13 de janeiro de 1820; fls. 88v-89.
538 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao ajudante Feliciano Botelho
de Magalháes. comandante das ~as de Viana e
Monc;áo, solicitando informac;óes detalhadas
acerca do estabelecimento de intrusos nas terras dos índios de Viana; e proibindo o corte de
madeiras tanto pelos índios quanto pelos intrusos. Maranháo. Palácio do Governo, 19 de janeiro de 1820; fl. 93.
539 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao comandante das vilas de
Viana e Monc;áo mandando-o, com o juiz ordinário ou o juiz territorial das sesmarias, "aclarar
os rumos, segurar e autenticar os seus marcos,
para que fique com toda a legalidade, clara. certa e evidente a demarcac;áo" das terras dos índios de Viana, para evitar a usurpac;áo cometida
seguidamente por terceiros. Maranháo. Palácio
do Governo. 11 de fevereiro de 1820; fls. l 13vl 14v.
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540 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao sargento-mor Francisco
de Paula Ribeiro, comandante-geral de Pastos
Bons, desautorizando-o a abrir comunicac;óes
com a Cap~tania de Goiás; solicitando toda a
protec;áo possível aos índios Timbira para evitar ·
a ac;áo de povoadores ·e de outras nac;óes; recomendando medidas preventivas para sustar possíveis ataques da tribo Sacramecram a povoac;áo Almeida d'El Rei; instando-o a promover o
aldeamento do "resto dos Canelas Fina" devido a
boa disposic;áo que apresentavam. elogiando a
indicac;áo de Antonio Martins Jorge para a direc;áo dos ditos índios e mandando machados e
enxadas para seu "estabelecimento rural"; concitando-o a tomar medidas tendentes a evitar as
constantes investidas dos índios Xavante as fazendas da regiáo determinando proceder observac;óes seguras que indicassem a abertura de com unicac;óes do distrito com a povoa<_;áo
Leopoldina ou com o Mearim. Maranháo. Palácio do Governo, 24 de fevereiro de 1820; fl. l 18v.
541 • Portaria do governador e capitáo-general da Capitania do Maránháo mandando o tenente-coronel comandante interino da freguesia do Rosário do Itapecuru dar bfilxa aos prac;as da Companhia Avulsa de Índios situada no lugar de Sáo
Miguel. Maranháo. Palácio do Governo, 1° de
marc;o de 1820; fls. 123v-124.
Oss.:

CONSTA UMA RELA<;ÁO ANEXA DISCRJMINANDO

os

PRA9AS BENEFICIADOS.

542 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao comandante de Viana tomando ciencia de que a demarcac;áo das
sesmarias dos índios efetuar-se-ia após a esta-

198

ARgUlVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

<;áo invernosa e solicitando informa<;óes detalhadas a respeito da escusá de tres cidadáos indicados para atuarem como comissários. Maranháo,
Palácio do Governo, 1° de mar<;o de 1820; ll. 125.
Livro 20 ( 1821-1822)
Registro de ojícios, circulares e bandos do governador e capitéio-general
da Capitanía do Maranhiio e do secretário interino da Junta Provisória
e Administrativa do Governo do
Maranhéio.

543 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania Maranháo ao marechal Agostinho Antonio
de Faria solicitando-lhe empregar as "faculdades
das atribui<;óes do governo das armas" para conseguir a seguran<;a dos lavradores do distrito de
Cantanhede e de outros, cujas terras está.o sendo invadidas pelos "selvagens", que estragam a
agricultura; informando-lhe que a Junta do Governo envia ordens para que os comandantes dos
distritos que confinam com aldeias dos gentios
aprontem for<;a precisa para os repelir, sempre
que necessário. Maranháo, Palácio do Governo,
4 de mar<;o de 1822; fls. 104-104v.
544 • Oficio do governador e capitáo-general da Capitania do Maranháo ao marechal Agostinho Antonio de Faria, informando-lhe ter apresentado a
Junta Provisória e Administrativa o seu oficio
informando sobre as providencias tomadas para
repelir os ataques dos gentios. Maranháo, Palácio do Governo, 6 de mar<;o de 1822; fl. 107v.

545 • Ofício do secretário interino da Junta Provisória
e Administrativa do Governo do Maranháo ao
marechal Agostinho Antonio de Faria informando-lhe estar incumbido pela Junta de recomendar-lhe que a bem do servi<;o nacional eX!Je<;a
ordens para que os comandantes dos distritos
fa<;am escoltar os sacerdotes · ao irem administrar os sacramentos em povoa<;óes distantes, em
cujo transito haja perigo de serem atacados pelo
gentío, evitando assim, abusos desses sacerdotes na cobranc;a dos emolumentos, motivo de
queixas das pessoas de paróquias distantes.
Maranháo Palácio do Governo, 11 de marc;o de
1822; fl. 109.
546 • Oficio do secretário interino da Junta Provisória
e Administrativa ao hispo freí J oaquim de Nossa Senhora de Nazareth solicitando-lhe que ordene aos párocos da Diocese que náo alterem o
costume na cobranc;a dos emolumentos e náo
usem de pretexto para aumentá-los, os perigos
de ataques dos gentios; devendo em tais casos,
recorrerem ao auxílio dos comandantes milita. res. Maranháo Palácio do Governo, 11 de marc;o
de 1822; fl. 111.

,.

•

,
PERÍODO IMPERIAL
1827 - 1875

SECRETARIA DO ÜOVERNO

1 - Registros da correspondencia dos presidentes da
Província do Mararihao com diversas autoridades [Objetos Diversos] - (1827-1873)
Livro 01 ( 1827)
•

54 7 • Ofício do presidente da Província a José

Constantino Gomes de Castro, governador do
Bispado, solicitando um vigário p~a a povoac;áo dos índios de Sao Miguel do Itapecuru.
Maranhao, Palácio do Governo, 15 de marc;o de
1827; fl. 07.
548 • Ofício do presic.!ente da Província ao vigário-geral

José Constantino Gomes de Castro, solicitando
sacerdote .p ara catequizar os índios selvagens da
Ribeira do Grajaú. Maranhao, Palácio do Governo, 30 de abril de 1827; fl.23.
549 • Ofício do presidente da Província ao tenente-co-

ronel reformado Francisco Alves dos Santos, relatando as hostilidades havidas entre os índios e
os habitantes das margens dos ríos Mearim e
Grajaú. Maranhao, Palácio do Governo, 5 de maio
de 1827; fl. 24.
550 • Oficio do presidente da Província ao cónego José
Constantino Gomes de Castro, vigário capitular,
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reiterando a necessidade de enviar sacerdote
para catequizar os índios da Ribeira do Grajaú.
Maranhao, Palácio do Governo, 9 de maio de
1827; fl. 25.
551 • Ofício do presidente da Província a José
Constantino Gomes de Castro, vigário capitular,
ratificando a necessidade de nomea<;ao de sacerdote para a catequiza<;ao dos índios na Ribeira do Grajaú. Maranhao, Palácio do .Governo, 1O
de maio de 1827; fl. 25v.
552 • Ofício do presidente da Província a José
Constantino Gomes de Castro, vigário capitular,
notificando a nomea~ao do padre Antonio do Rosário Cardoso para catequizar a índios do Alto
do Mearim e Grajaú. Maranhao, Palácio do Governo, 3 de outubro de 1827; fl. 53v.

.

Livro 02 (1828-1829)
553 • Oficio do presidente da Província ao administrador dos Correios, solicitando explica<;óes acerca
de representa<_;ao dos índios de Miritiba, na Ribeira do Priá, que alegam realizar o transporte
de malas, sem remunera<_;ao. Maranhao, Palácio
do Governo, 9 de novembro de 1829; fl. 150.
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555 • Oficio do presidente da Província a D. Marcos
Antonio de Sousa, hispo diocesano, relatando a
resistencia da Junta da Fazenda Nacional em conceder aumento ao pároco de Sao José dos Índios. Maranhao, Palácio do Governo, 13 de maio
de 1830; fl. 52.
Livro 04 ( 1830)
556 • Oficio do presidente da Província ao capitao-mor
da vila de Pastos Bons, Sr. A.Iltonio Rabello Bandeira, comunicando a necessidade de manter a
pólvora na povoa<;ao de Almeida, para defender
a dita povoa<_;ao do ataque dos índios. Maranhao,
Palácio do Governo, 11 de fevereiro de 1830; fl.
01.
55 7 • Oficio do presidente da Província ao presidente
e demais vereadores da Cfunara Municipal de
Viana, solicitando a indica<;ao de pessoas idóneas para o posta de chefe dos índios. Maranhao,
Palácio do Governo, 12 de fevereiro de 1830; fl.
5v.

Livro 03 ( 1829-( 1830)

558 • Oficio do presidente da Província ao juiz de Paz
da vila de Viana, Sr. José Gomes Louren<_;o, acusando recebimento de oficio que denuncia práticas obscenas dos índios Gamela daquela vila.
Maranhao, Palácio do Governo, 12 de fevereiro
de 1830; fl.6

554 • Oficio do presidente da Província a D. Marcos
Antonio de Sousa, hispo diocesano, tratando do
aumento
de remunera<;ao do pároco de Sao José
,,.
dos Indios, termo de Pa<;o do Lumiar. Maranhao,
Palácio do Governo, 5 de abril de 1830; fls. 39v40.

559 • Oficio do presidente da Província ao Sr. José Lino
Nunes Belfort, capitáo comandante militar da vila
do Itapecuru-Mirim, informando conhecer o resultado da diligencia contra os índios daquela
vila. Maranhao, Palácio do Governo, 12 de fevereiro de 1830; fl.06.
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..
560 • Oficio do presidente da Província ao capitáo
Filippe Antonio de Sá acusando recebimento de
representac;áo que denuncia assalto a fazenda do
dito capitáo cuja suspeita recai sobre os índios
Gamela da vila de Viana. Maranháo, Palácio ·do
Governo, 13 de fevereiro de 1830; fl. 08.
561 • Oficio do presidente da Província ao juiz de Paz
da vila de Viana, Sr. José Gomes Lour~nc;o ordenando providencias para punir os índios Gamela
que assaltaram a fazenda do capitáo Filippe Antonio de Sá. Maranháo, Palácio do Governo, 13
de fevereiro de 1830; fls. 08-08v.

565 • Oficio do presidente da Província ao Sr. José
Feliciapo Botelho de Mendonc;a, capitáo-mor da
vila de Viana comunicando a necessidade de enviar um destacamento policial para o lugar denominado Anadia ou outro a fim de evitar assalto dos índios as fazendas daquela vila. Maranháo,
Palácio do Governo, 3 de marc;o de 1830; fl. 24v.
566 • Ofício do presidente da Província ao Sr. José Gomes Lourenc;o, juiz de Paz da vila de Viana, ordenando prender os desertores e escravos fugidos, por induzirem os índios aldeados a assaltarem fazendas. Maranháo, Palácio do Governo,
29 de mar90 de 1830; fl. 39v.

562 • Oficio do presidente da Província ao capitáo e
ajudante J oáo Antonio Marques, comandante militar do distrito do (. .. ) Regimento de Caxias, recomendando vigilancia para evitar assalto dos
índios as fazendas, face o acontecido na fazenda
de Filippe Tiago Borges. Maranháo, Palácio do
Governo, 1° de marc;o de 1830; fi. 22.

567 • Oficio do presidente da Província ao capitáo
Manoel Antonio de Sousa, comandante militar ·
da vila de Viana, ordenando colocar o destacamento para fazer a vigilancia de todas as fazendas do distrito da referida vila. Maranháo, Palácio do Governo, ·29 de marc;o de 1830; fl. 40.

563 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Antonio
da Cunha e Sousa, comandante militar . da vila
de Viana, recomendando-o, juntamente com o
juiz de Paz, para evitarem assaltos dos índios as
fazendas. Maranháo, Palácio do Governo, 3 de
marc;o de 1830; fls. 23v-24.

568 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Lucas
Antonio de Arol;lcha, tenente e comandante militar de Viana determinando que se coloque um
destacamento no lugar denominado Capim, para
evitar assalto dos índios Gamela. Maranháo,
Palácio do Governo, 22 de abril de 1830; fl. 52.

564 • Oficio do presidente da Província ao Sr. José Gomes Lourenc;o, juiz de Paz suplente de Viana, indagando se há necessidade de enviar wn destacamento policial para aquela vila face ao ataque
dos índios a wna fazenda daquela localidade.
Maranháo, Palácio do Governo, 3 de marc;o de
1830; fl. 24.

569 • Ofício do presidente da Província ao Sr. José Gomes Lourenc;o, juiz de Paz da vila de Viana, comunicando a determinac;áo de colocar wn destacamento no lugar denominado Capim, para
evitar assalto dos índios as fazendas; determinando ainda afugentar os mesmos índios, prender os escravos fugidos e os criminosos ou
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desconhecidos. Maranháo, Palácio do Governo.
22 de abril de 1830; fl. 52.
5 70 • Oficio do presidente da Província ao capitáo Antonio Francisco dos Reís. determinando providencias no sentido de aumentar o destacamento
da Chapada do Grajaú; que se prenda os malfeitores, como também os criminosos perseguidos
pelas polícias de outras províncias. Determinando ainda a nomea<;áo de um sacerdote para cuidar do ensino de religiáo par a os índios.
Maranháo, Palácio do Governo, 23 de abril de
1830; fi. 54.
571 • Oficio do presidente.da Província ao tene11te-coronel José Gonc;?Ives Teixeira, determinando o
pagamento do s~ldo ao Batalháo de Ca<;adores
empregado no , contra-ataque aos índios.
Maranháo, Palácío do Governo, 24 de abril de
1830; fl. 55.
5 72 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Raymundo
Gabriel Viana, juiz de Paz, suplente da Trizidela.
ordenando providencias no sentido de prevenir .
do ataque dos índios ; b em como fazer co1n que
o capitáo-do-mato mantenha homens de prontidáo para o caso de eventual ataque dos ditos índios. Maranl1ao , Palácio do Governo, 29 de maio
de 1830; fl. 80v.
573 •Oficio d o presidente d a Provin cia ao capitáo José
Lino Belfor l, a utor izando adotar-se m edidas para
coibir o ataque dos índios as fazendas, b em como
'
a destruic;áo de
quilombos. Maranháo, Palácio
do Governo, 5 de junho de 1830; fl. 90.
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5 7 4 • Oficio do presidente da Província ao doutor Miguel
Sousa Borges, juiz de fara de Crudas, comunicando remessa de f erramenta de trabalho para
os índios de Pastos Bons. Maranháo, Palácio do
Governo, 13 de junho de 1830; fl . 92v.
5 75 • Oficio do presidente da Província a o Sr. José Lino
Nunes Belfort, comandante militar da vila do
Itapecuru-Mirim. ordenando o uso do destacan1ento para conter o ataque dos índios, bem como
a destruic;áo do quilombo do Piqui. Maranháo,
Palácio do Governo, 15 dejunho de 1830; fl. 93v.
576 • Ofício do presidente da Província ao Sr. José Antonio Martins, juiz de Paz de Itapecuru-Mirim,
recomendando empregar índios em toda ativid a de p~a prevenir o mal. Maranháo, Palácio do
Governo, 15 de junho de 1830; fls. 93v-94.
5 77 • Ofício do presidente da Província ao Sr. major
José Carlos de Melo Alvim, comandante militar
da freguesia do Rosário, recomendando ac;áo tanto do referido major quanto do juiz de Paz daquela freguesia, no sentido de coibir o assalto
dos índios ao distrito. Maranháo, Palácio do
Governo, 21 dejunho de 1830; fl. 96v.
578 • Oficio do presidente da Província ao Sr. José
Duarte, juiz de Paz da vila de Viana, ordenando
pagamento de despesa com o transporte de pess oas dessa vila para Monc;ao para livrá-las dos
a taques dos índios. Maranháo, Palácio do Governo , 26 de junho de 1830; fl. lOOv.
579 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Joáo
Pedro da Silva, comissário pagador do Mearim,
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ordenando o pagamento pela Junta da Fazenda,
da despesa havida com batidas contra os índios
naquele distrito. Maranhao, Palácio do Governo,
17 de julho de 1830; fls . l 12v-l 13.
580 • Oficio do presidente da Província ao Sr. José Lino
Nunes Belfort, comandante militar do ItapecuruMirim, recomendando energia na vigilancia contra os índios, para evitar conseqüencias mais
graves. Maranhao, Palácio do Governo, 20 de
julho de 1830; fl. l 13v.
581 • Oficio do presidente da Província a José J oaquim da Serra Freire, juiz de Paz da freguesia do·
Rosário, recomendando vigilancia no sentido de
coibir o ataque dós índios, face aos acorridos
em roc;as, paióis de arroz, ranchos etc., verificados naquela freguesia. Maranhao, Palácio do Governo, 3 de agosto de 1830; fl. 126.
582 • Oficio do presidente da Província ao presidente e
vereadores da Cfunara da Vila do Pac;o determinando a obrigac;ao dos índios consertarem e limparem as estradas, conforme acordo firmado
entre eles e as Cfunaras. Maranhao, Palácio do
Governo, 3 de agosto de 1830; fls. 126-126v.
583 • Oficio do presidente da Província ao major José
Carlos de Mello Alvim, comandante militar do
Itapecuru-Mirim, ordenando ao pagador do distrito o reembolso de despesa feita no uso de forc;a contra os índios. Maranhao, Palácio do Governo, 4 de agosto de 1830; fls. 127v-128.
584 • Oficio do presidente da Província ao major José
Carlos de Mello Alvim, comandante militar do
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Itapecuru-Mirirn, ordenando ao juiz de Paz, apurar a autoria do incendio a urna fazenda cuja
culpa estava sendo erroneamente atribuída aos
índios. Maranhao, Palácio do Governo, 4 de agosto de 1830; fl. 128.
Livro 05 ( 1831-1832)
585 • Ofício do presidente da Província a D. Marcos
Antonio de Souza, hispo diocesano, autorizando
o pagamento de despesa corn a catequese e civilizac;ao do indígena inclusive o pagamento de
quarenta mil réis ao rnissionário da Chapada.
Maranhao, Palácio do Governo, 5 de julho de
1831; fls. 41-4lv.
586 • Ofício do presidente da Província a D. Marcos
Antonio de Souza, hispo diocesano , autorizando
a liberac;ao de dinheiro para ser utilizado na
catequese e civilizac;ao dos índios. Maranhao, Palácio do Governo, 20 de dezembro de 1831; fl.
90v.
587 • Ofício do presidente da Província a D. Marcos
Antonio de Souza, negando a sorna que havia sido
destinada a catequese dos índios da Chapada do
Senhor do Bom Fim, no Grajaú. Maranhao, Palácio do Governo, 5 de janeiro de 1832; fl. 92.
588 • Oficio do presidente da Província ao tenente-coronel Antonio José Marques Guimaráes, comandante militar do Coroatá, ordenando formar wna
cornissao para conter a investida dos índios sobre aquele distrito. Oficio n º 366. Maranhao,
Palácio do Governo, 7 de junho de 1832; fl. 155.
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589 • Oficio do presidente da Província ao tenente
Manoel das Chagas Pereira de Brito, nomeandoo para a dire<;áo dos índios da nac;áo Canela, o
qual deverá instruí-los na civilizac;áo e na religiáo católica. Maranháo, Palácio do Governo, 4
de agosto de 1832; fl. 183.
590 • Oficio do presidente da Província ao capitáo-mor
Antonio Rebelo Bandeira, comunicando ter encarregado a direc;áo dos índios da nac;áo Canela
ao tenente Manoel das Chagas Pereira de Brito e
ordenando-o que preste auxílio a este se necessário. Maranháo, Palácio do Governo, 4 de agosto de 1832; fl. 183v.
Livro 06 ( 1832-1834 l

•

591 • Ofício do presidente da Província ao tenente
Honório Pereira de Borges, mandando reforc;ar
os destacamentos do Urubu, Coroatá e ItapecuruMirim para defender dos ataques dos índios.
Maranháo, Palácio do Governo, 3 de abril de
1833; fl. 34.
592 •

Ofício do presidente da Província ao Sr.
Raimundo, vigário da vila de Pastos Bons, ordenando entregar ao capitáo-mor Antonio Rebelo
Bandeira, os ornamentos para serem utilizados
na catequese dos índios Canela. Maranháo, Palácio do Governo, 25 de maio de 1833; fl . 45.

593 • Oficio do presidente da Província ao tenente
Manoel das Chagas Pereira de Brito, determinando que o mesmo continue dirigindo os índios
Canela do Grajaú, bem como destinando urna
quantia em dinl1eiro para comprar generes para
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os índios, ordenando ainda a demarcac;áo das
terras e a vigilancia contra a escravizac;áo dos
ditos índios. Maranháo, Palácio do Governo, 24
de julho de 1833; 11. 67.
594 • Oficio do presidente da Província a Joaquim
Eugenio Avelino, inspetor interino do Arsenal,
ordenando o retorno dos índios das nac;óes
Carahós e Canela ·do Alto. do Grajaú, munidos
de mantimentos para alimentac;áo, vestuário e
utensílios de trabalho. Maranháo, Palácio do
Governo, 22 de abril de 1834; fls. 180v-181.
595 • Ofício do presidente da Província a Vicente
Ferreira de Carvalho, nomeando-o para chefiar
os índios do l\lto do Grajaú. Maranháo, Palácio
do Governo, 29 de abril de 1834; 11. 183.
596 • Oficio do presidente da Província ao almoxarife
dos armazéns, ordenando entregar ao chefe dos
índios Canela, Luís Domingues Lopes, armamen-·
tos com suas respectivas munic;óes. Maranháo,
Palácio do Governo, 30 de julho de 1834; fl. 222.
597 • Oficio do presidente da Província a Raimundo
Filipe Lobato, nomeando Luís Domingues Lopes
para chefe dos índios Canela do lugar denominado Alpercatas na vila de Pastos Bons.
Maranháo, Palácio do Governo, 30 de julho de
1834; fls. 222v-223.
598 • Oficio do presidente da Província ao capitáo-mor
da vila de Pastos Bons, Antonio Rebelo Bandeira, repreendendo-o por haver cometido abusos
contra os índios Canela da mesma vila.
Maranháo, Palácio do Governo, 30 de julho de
1834; fl. 223.
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Livro 07 ( 1834-1836)
599 • Oficio do presidente da Província ao capitáo-mor
da vila de Pastos Bons, Antonio Rebelo Bandeira, ordenando a disposic;áo de 1O prac;as e 1 cabo
da Companhia de Ligeiros para reprimir o ataque dos índios aquele distrito, bem como, comunicando a remessa de muni<;6es. Maranháo,
Palácio do Governo, 15 de outubro de 1834; fls.
38v-39.
600 • Ofício do presidente da Província ao bispo
diocesano Dom Marcos Antonio de Souza, acusando recebimento de oficio, pec:lindo promoc;áo
da catequese dos índios do Grajaú. Tal solicitac;áo foi submetida a aprovac;áo da Assembléia
Legislativa Provincial. Maranháo, Palácio do Governo, 6 de fevereiro de 1835; fl. 89v.
601 • Oficio do presidente da Província ao inspetor de
Arsenal da Marinha, mandando entregar ao comandante do Destacamento da Vila de Viana um
ajudante, armas e muni<;6es com o fim de coibir
o ataque dos índios. Maranháo, Palácio do Governo, 25 de abril de 1835; fl. 126v.
Livro 08 ( 1836-1837)
602 • Oficio do presidente da Província ao encarregado
da Tesouraria Peculiar, ordenando-o entregar a
Ignácio José de Melo a quantia de quinhentos
mil réis para a compra de generes para os índios do Alto do Grajaú. Maranháo, Palácio do Governo, 15 de marc;o de 1837; fls. 155-155v.
603 • Oficio do presidente da Província ao encarregado da Tesouraria Peculiar ordenando entregar a
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Ignácio José de Melo a quantia decento e noventa e cinco mil réis para compra de generes destinados aos índios aldeados sob a direc;áo do capitáo Diego Lepes de Araújo. Maranháo, Palácio
do Governo, 20 de abril de 1837; fl. 166.
604 • Ofício do presidente da Província ao alferes J oáo
Baptista Rubim designando-o para comandar wn
destacamento da 2ª Companhia de Ligeiros na
Barra do Corda, com o fim de estabelecer ali urna
povoac;áo, defendendo-a contra o ataque dos índios. Maranháo, Palácio do Governo, 2 de dezembro de 1837; fls. 168v-169.
Livro 09 ( 1837-1838)
605 • Ofício do presidente da Província a Vicente
Ferreira de Carvalho recomendando que os índios sob sua direc;áo sejam utilizados no auxílio
ao estabelecimento da povoac;áo da Barra do rio
Corda, dirigida por Manoel Rodrigues de Melo
Uchoa. Maranháo, Palácio do Governo, 26 de
maio de 1837; fl. 04v.
606 • Oficio do pi::esidente da Província ao diretor dos
índios Canela, da aldeia da Beira dorio ~a Corda, autorizando-o a fazer entradas contra os índios do Alto do Grajaú que cometerem hostilidades contra a populac;áo. Maranháo, Palácio do
Governo, 19 de junho de 1837; fl. 18v.
607 • Oficio do presidente da Província ao alferes da 2ª
Linha de Pastos Bons, Félix Manoel Jorge
Martins, nomeando-o diretor dos índios Canela,
da Beira do rio Corda. Maranháo, Palácio do
Governo, 19 de junho de 1837; fl. 18v.
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608 • Oficio do presidente da Província ao encarregado
da Tesouraria Peculiar, ordenando entregar a
Ignácio José de Melo a quantia de quinhentos e
sessenta e cinco mil réis para compra de generos para os índios Canela da Barra dorio Corda. Maranhao, Palácio do Governo, 20 de junho
de 1837; fl. 19.
609 • Oficio do presidente da Província a Diogo Lopes
de A. Salles acusando o recebimento de oficios
que tratam da construc;ao de estrada e da paz
com os índios Caracatage; ordenando, ainda, ao
cidadao Manoel Rodrigues de Melo Uchóa entregar as ferramentas que sao destinadas aos referidos índios. Maranhao, Palácio do Governo, 24
de novembro de 1837; fl. 84v.
61 O • Oficio do presidente da Província ao encarregado
da Tesouraria Peculiar, ordenando a entrega de
880 mil réis para cobrir despesas com eA-pedi9óes .realizadas contra os índios Guajajara, bem
como, organizac;ao de novas diligencias contra
os mesmos índios. Maranhao, Palácio do Governo, 20 de dezembro de 1837; 11. 95v.
611 • Ofício nomeando Antonio Felippe de Santa Rita

Ferreira para diretor dos índios Guajajara e
Briatins, situados nas imediac;óes dorio Grajaú.
Maranhao, Palácio do Governo, 13 de fevereiro
de 1838; fls. 107v-l 08.
612 • Oficio do presidente da Província ao encarregado
da Tesouraria Peculiar, autorizando-o a efetuar
quaisquer pagamentos de despesas realizadas
com a catequese e civiliza9a9 dos índios na
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Província. Maranhao, Palácio do Governo, 6 de
marc;o de 1838; fl. 111 v.
613 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Diogo
Lopes de Araújo Sales, cientificando-o de nao
poder mandar os generos para os índios pelo
fato da verba decretada para este fim ter-se esgotado. Maranhao, Palácio do Governo, 15 de
marc;o de 1838; fls. l l 6v- l l 7.
Livro 1O ( 1838)
614 • Oficio do presidente da Província ao encarregado
do Arsenal, ordenando-o fornecer diariamente
rac;ao de carne e farinha a quatro índios que vier am da vila do Mearim em companhia de
Hermenegildo Maciel Pereira, bem como entregar-lhes, quando retornarem a suas aldeias, ferramentas de trabalho. Maranhao, Palácio do
Governo, 4 de setembro de 1838; fl. 44.
615 • Oficio do presidente da Província a J oaquim José
Gonc;alves, prefeito de Itapecuru-Mirim, chamando-lhe a atenc;ao para prevenir sua comarca e
auxiliar as vizinhas das correrías dos índios selvagens, colocando em pontos estratégicos, prac;as para socorrerem as fazendas e estabelecimentos agrícolas. Maranhao, Palácio do Governo, 25
de setembro de 1838; fls. 60v-6 l.
616 • Oficio do presidente da Província a Trajano Candido dos Reís, ordenando manteros instrumentos bélicos dos índios no Museu. Maranhao, Palácio do Governo, 12 de outubro de 1838; fl. 73.
61 7 • Oficio do presidente da Província ao capitao de
engenheiros José Joaquim Roriz Lopes, comu-
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rucando terem sido mandados os instrumentos
bélicos dos índios para o Museu. Maranhao, Palácio do Governo, 12 de outubro de 1838; fl. 73.
Livro 12 ( 1843-1844 l
618 • Oficio do presidente da Província a Jacintho José
Gomes, diretor da colonia indígena do Pindaré,
ordenando que seja pago pela Coletoria da Vila
de Viana, duzentos e quarenta e oito réis, referente aos servic;os prestados pelo ferreiro José
Diogo do Vale. Palácio do Governo do Maranhao,
24 de marc;o de 1843; fl. l 7v.
619 • Oficio do presidente da Província a Jacintho José
Gomes, diretor da colonia indígena do Pindaré,
ordenando retirar oito prac;as de Polícia que estavam a sua disposic;ao. Devendo também remeter pelo Arsenal de Marinha 200 alqueires de
farinha para sustento dos índios. Palácio do Governo do Maranhao, 30 de marc;o de 1843; fl.
19v.
~

620 • Oficio do presidente da Província ao coronel
Manoel Antonio de Sousa, participando-lhe o
envio de 200 alqueires de farinha para suprir a
necessidade dos índios da Colonia do Pindaré,
recomendando ainda fazer um estoque do produto a fim de que os índios nao passem necessidade de tal genero. Palácio do Governo do
Maranhao, 30 de marc;o de 1843; fls. 19-20.
621 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré Jacintho José Gomes destinando verba suplementar para conclusa.o da casa
que deverá abrigar o missionário da referida coló-
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nia. Palácio do Governo do Maranhao, 12 de junho de 1843; fls. 39v-40.
622 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, ordenando-o remeter a Presidencia o plano e o orc;amento da igreja da colonia. Autorizando a utilizac;ao dos índios da colonia como mao-de-obra
para a construc;aü' da referida igreja, assim como
deverá incentivar os moradores da colonia a fazerem roc;as para suas subsistencias. Palácio do
Governo do Maranhao, 16 de setembro de 1843;
fl. 68v.
623 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, noticiando que fará seguir para a capital do Império
o índio Joaquim, proveniente daquela colonia, o
qual tem-se portado mal e induzido os demais
índios. Palácio do Governo do Maranhao, l 7 de
outubro de 1843; fl. 77v.
624 • Oficio do presidente da Província ao capitao Antonio Coelho de Souza, ordenando que se mantenha no distrito do Pindaré, pessoa encarregada de fornecer generas para a Colonia do Pindaré,
exigindo-se no fornecimento, recibos para o pagamento oportuno. Palácio do Governo do
Maranhao, 26 de outubro de 1843; fis. 78-78v.
625 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, acusando recebimento do pedido de exonerac;áo do
coronel Manoel Antonio de Souza, da comissao
de fornecimento da Colonia do Pindaré, nomeando para sua vaga um substituto. Palácio do
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Governo do Maranháo, 26 de outubro de 1843;
fl. 78v.
626 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, acusando recebimento dos mapas demonstrativos
da distribuic;áo, entre os índios, dos generas enviados pela Presidencia da Província para aquela colonia. Palácio do Governo do Maranháo, 27
de outubro de 1843; 11. 79.
627 • Oficio ao diretor da Colonia do Pindaré. Jacintho
José Gomes, ordenando ao inspetor do Tesauro
Público Provincial entregar ao diretor a quantia
de 850 réis para a construc;áo da casa do missionário da referida cÓlonia, inclusive para custear outras despesas. Palácio do Governo do
Maranháo, 31 de outubro de 1843; fl. 80.
628 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes acusando recebimento da comunicac;áo de conclusa.o da obra de reforma da casa que deverá abrigar os vigários da Colonia de Sao Pedro do
Pindaré~ assim como ordenando ao Tesauro Provincial o pagamento das despesas coma referida obra. Palácio do Governo do Maranháo, 17
de novembro de 1843; fls. 84v-85.
629 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, autorizando-o contratar um ferreiro, cuja despesa
será paga pela Coletoria de Viana, bem como,
seja providenciado pólvora para cac;a dos índios, e um voluntário para fazer curativos nos mesmos. Cientificando ainda que os índios está.o
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chegando a colonia, provenientes da cabeceira
do Pindaré, trazendo consigo vários produtos
para comercializar. Palácio do Governo do
Maranháo, 22 de maio de 1844; fl. 131-v.
630 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, ordenando ao Tesouro Provincial o envio da quantia de seis mil réis solicitada pelo referido diretor, bem como providencias no sentido de enviar
ac;o, pólvora e chumbo; ainda louvando a contribuic;áo dos índios para o bom andamento da colonia. Palácio do Governo do Maranháo, 19 de
julho de 1844; fl. 143v.
631 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, destinando verba de acordo com o orc;amento da
Província para sustento dos índios, compra de
utensilios, generas e animais para a Colonia do
Pindaré. Palácio do Governo do Maranháo, 5 de
agosto de 1844; fl. 148.
632 • Oficio do presidente da Província ao curador dos
índios Guajajara, Hermenegildo Macfel Parente,
ordenando ao inspetor do Tesauro Público Provincial a liberac;áo de cem mil réis para compra
de objetos e brindes para serem distribuídos
entre os índios. -Palácio do Governo do Maranháo,
29 de agosto de 1844; fls. 156-157.
633 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré Jacintho José Gomes, autorizando ao inspetor do Tesauro Provincial opagamento a Cristováo José Rodrigues, da gratificac;áo mensal de quinze mil réis, pelo servic;o
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prestado em curativos nos índios da mesma colonia .. Palácio do Governo do Maranháo, 29 de
agosto de 1844; fl. 153.
634 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré Jacintho José Comes, mandando reforc;ar a defesa da colonia com prac;as
provenientes da vila de Viana, os quais deveráo
impedir ataque dos índios Timbira aos
Guajajara. Palácio do Coverno do Maranháo, 26
de setembro de 1844; fl. 166.
635 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Comes, louvando o trabalho do cirurgiáo da colonia, informando também o envio dos caixóes de sabáo e
um quintal de ferro. Palácio do Governo do
Maranháo, 26 de setembro de 1844; fl. 166. ·
Livro 13 ( 1844-1846)
636 •Oficio do presidente da Província a Jacintho José
Comes, diretor da Colonia do Pindaré, comtinicando-lhe haver ordenado ao desembargador
chefe de Polícia, a captura de um índio fugitivo
daquela colonia. Palácio do Coverno do
Maranháo, 27 de novembro de 1844; fls. 8-9.
637 • Oficio do presidente da Província a José Manoel
Rodrigues de Melo, autorizando-o a construir
urna estrada ligando a Barra do Corda afazenda
Pedreira, utilizando como máo-de-obra os índios das nac;óes Mateiro e Cuajajara, que deveráo
ser chamados a domesticac;áo e povoac;áo. Palácio do Governo do Maranháo, 3 de dezembro de
1844; fl. 10.
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638 • Ofício do presidente da Província ao tenente-coronel Militáo Bandeira Barros, comunicando ter
recebido informac;áo sobre a morte do chefe dos
índios Canela, ordenando por isso a nomeac;áo
de um substituto . Palácio do Governo do
Maranháo, 6 de marc;o de 1845; fl. 28.
639 • Ofício do presidente da Província a Antonio Bento da Costa, comunicando sua nomeac;áo para a
direc;áo da Colonia do Pindaré. Recomendando
ainda a compra de generos e o bom trato para
com os índios. Palácio do Coverno do Maranháo,
2 de junho de 1845; fls . 38-39.
640 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Comes, comunicando ter mandado pagar pelo Tesouro Público Provincial a quantia de trinta e quatro mil
e quatrocentos réis, devidos com a compra de
carne e outros generos para os índios. Palácio
do Coverno do Maranháo, 20 dejunho de 1845;
fl. 40.
641 • Oficio do presidente da Proví~cia ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Comes, mandando entregar ferramentas ·e medicamentos
para serem usados pelos 56 índios que chegaram a colonia, dos quais alguns encontram-se
hospitalizados. Palácio do Coverno do Maranháo,
25 de junho de 1845; fl . 43.
642 • Oficio do presidente da Província a Jacintho José
Comes, diretor da Colonia do Pindaré, comunicando-lhe ter ordenado ao inspetor do Tesouro
Provin<;ial fornecimento de 600 alqueires de fa-
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rinha para o consumo da referida colonia. Palácio do Governo do Maranháo , 5 de agosto de
1845; fl. 50.
643 • Oficio do presidente da Província ao Pe. Antonio
Bento da Costa, vice-diretor da Colonia do
Pindaré, comunicando-lhe ter enviado os objetos pedidos pelo vice-diretor e mais outros que a
Presidencia da Província achou conveniente mandar, a.ssim como, recomendando que os objetos
antes enviados e náo utilizados, sejam <loados
aos índios Marajó em visita a colonia. Palácio do
Governo do Maranháo, 5 de setembro de 1845;
fl. 57v.
644 • Oficio do presidente da Província a Jacintho José
Gomes, diretor da Colonia do Pindaré, comunicando-lhe o envio de intérprete de índios para
fazer a missáo de paz entre os da colonia e os
índios Mateiro do Codó. Palácio do Governo do
Maranháo, 15 de setembro de 1845; fl. 58.
645 • Oficio do presidente da Província a Jacintho José
Gomes, diretor da colonia do Pindaré, prevenindo-o de haver' pessoas que, abusando da impunidade, estáo utilizando os filhos de índios no
trabalho escravo, inclusive enviando-os para a
capital do Império e outras províncias, o que dever á ser coibido. Palácio do Governo do
Maranháo, 22 de setembro de 1845; fl . 59.
646 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, destinando verba no valor
decento e cinco mil e setecentos réis para a compra de objetos para a referida colonia. Palácio
do Governo do Maranháo, 9 de outubro de 1845;
fl. 61.
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64 7 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, repreendendo-o pelo uso indevido dos objetos que
foram enviados a colonia, assim como, ordenando que pague as 25 libras de pólvora com o dinheiro que fora antes enviado. Palácio do Governo do Maranháo, 10 de outubro de 1845; fl. 61.
648 • Ofício do presidente da Província a José Bento
de Barros, ordenando a forma~áo de urna diligencia contra os índios Mateiro do Codó, composta de índios mansos da Colonia do Pindaré,
soldados da Companhia de Pedestres e mais 12
homens do comandante, a qual deverá durar 60
dias até que firme a paz com os ditos ínCÍios do
Codó. Palácio do Governo do Maranháo, 4 de
novembro de 1845; fls. 64-65.
649 • Oficio do presidente da Província a Luiz José
Henriques noticiando a expedi~áo da diligencia
contra os índios do Codó, a qual é comandada
por José Bento de Barros, intérprete da Colonia
do Pindaré. Palácio do Governo do Maranháo, 4
de novembro de 1845; fl. 65.
650 • Oficio do presidente da Província a Luiz José
Henriques louvando o exito da expedi~áo da qual
fora encarregado a fim de firmar a paz dos índios Mateiro do Codó, garantindo o pagamento das
despesas da referida expedi~áo; informa que recomendará o seu nome e do intérprete da Colonia do Pindaré ao Imperador. Palácio do Governo do Maranháo, 29 de janeiro de 1846; fls. 9090v.
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651 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, enviando-lhe, na companhia do intérprete da referida colonia, 36 índios do Codó, os quais deveráo
ser estabelecidos naquela colonia. Palácio do
Governo do Maranháo, 29 de janeiro de 1846;
fl. 90.
652 • Oficio do presidente da Província ao comandante
do vapor Sao Salvador, Antonio Correia de Azevedo Coutinho, encarregando-o de transportar
vinte seis índios para serem entregues
ministro e secretário de Estado dos Negócios da
Marinha para serem alistados na Marinha de
Guerra, dos quais, .dezessete da tribo dos Mateiro
e nove da tribo dos Guaj aj ara, recomendando
ainda bom trato e zelo na conduc;áo dos referidos índios. Palácio do Governo do Maranháo, 2
de fevereiro de 1846; fl. 92.

e

ªº

653 • Oficio do presidente da Província ao diretbr da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, acusando o recebimento de sete índios enviados por
ele para prestarem servic;os na Marinha de Guerra, ordenando aTesouraria pagar pelo valor dos
referidos índios a quantia de duzentos e quarenta e cinco réis. Palácio do Governo do Maranháo,
3 de fevereiro de 1846; fls. 92-93.
654 • Oficio do presidente da Província ao vice-diretor
da Colonia do Pindaré, cientificando-o de que os
índios Mateiro desejam deixar aquela colonia por
causa dos maltratos praticados contra eles e aos
Guajajara. Orienta-o, também, para através do
trabalho, os índios proverem sua própria sub-
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sistencia. Palácio do Governo do Maranháo, 9
de setembro de 1846; fl. 136.
655 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Jacintho José Gomes, acusando fuga de índios Mateiro daquela colonia,
por causa dos maltratos no servic;o e, inclusive,
espancamentos. Palácio do Governo do
Maranháo, 9 de setembro de 1846; fl. 136.
656 • Ofício do presidente da Província a Luiz José
Henriques, reiterando o título de oficial da Ordem da Rosa, concedido pelo Imperador pela
conduc;áo da diligencia de civilizac;áo dos índios
Mateiro do Codó. Palácio do Governo do
Maranháo, 25 de setembro de 1846; fl . 138.
Livro 16 (1851-1852)
657 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, padre Antonio Bento da
Costa Curtinhas, ordenando a internac;áo, na
Santa Casa de Misericórdia, do índio J esuíno,
para receber tratamento de saúde. Palácio do
Governo do Maranháo, 10 de abril de 1851; fl.
12.
658 • Ofício do presidente da Província ao diretor da
Casa dos Educandos, ordenando a captura de 3
índios que fugiram daquela instituic;áo, recomendando que continue a referida casa a receber os
. índios do Pindaré para educá-los. Palácio do Governo do Maranháo, 21 dejunho de 1851; fl . 24v.
659 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, denunciando a venda de índios me-
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nores e enviando a cópia da legislac;ao que trata
da punic;áo a quem pratica tal ato. Palácio do
Governo do Maranháo, 25 de junho de 1851; fl.
25.
660 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, propendo a Camara Municipal da Vila
de Pastos Bons, que arranje pessoa idónea para
diretor dos índios do termo da referida vila. Palácio do Governo do Maranháo, 11 de julho de
1851; fl. 30.
661 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, Pe. Antonio Bento da Costa
Curtinhas, dizendo-se ciente da epidemia de sarampo acometida naquela colonia, assim como,
das mortes dos índios, pelo mesmo motivo, o
que para a Presidencia da Província foi devido
ao descuido da administrac;ao. Palácio do Governo do Maranháo, 26 de novembro de 1851;
fls. 68-69.
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664 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios da Barra do Corda, informandolhe ter o delegado da vila de Pastos Bons aprisionado diversos índios da Barra do Corda, recomendando ainda fazer-lhes sentir que a civiliza<;áo promovida pelo governo ~para o bem-estar
dos índios. Palácio do Governo do Maranháo, 31
de marc;o de 1852; fl. 96v.
665 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Luiz José
Henriques, cumprimentando-o por haver expulsado os índios bravos das matas de Crudas e do
Mearim, os quais atacavam as lavouras e amea. c;avam a seguranc;a dos moradores da regiáo; informando sobre a construc;áo de urna igreja na
localidade, o que será notificado ao governador
do Bispado para a nomeac;ao de um pároco para
a referida igreja. Palácio do Governo do
Maranháo, 3 de abril de 1852; fl. 97.

662 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, solicitando informac;óes a
respeito da catequese e civilizac;ao dos índ'ios da
dita colonia. Palácio do Governo do Maranháo,
31 de dezembro de 1851; fl. 77.

666 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, autorizando o arrendamento das terras dos índios de Monc;áo, para que as matas
sejam derrubadas; pagando-se o valor anual de
5000 réis por cada quadra, cujo arrendamento
findará no prazo de tres anos. Palácio do Governo do Maranháo, 20 de abril de 1852; fl. 102.

663 •Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, notificando sobre o recebimento do
relatório, referente a catequese e civilizac;ao dos
índios na Província do Maranháo. Palácio do Governo do Maranháo, 11 de marc;o de 1852; fl.
92.

667 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré, informando ter expedido ordem para o diretor receber a farinha a ser distribuída oara
os índios da Casa dos Educandos.
...
Palácio do Governo do Maranháo, 22 ·de maio de
1852; fl. 108.
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Livro 17 ( 1852-1854)
668 • Portaria do presidente da Província demitindo o
padre Antonio Bento da Costa Curtinhas do lugar de diretor e missionário da Colonia do
Pindaré e nomeando para substituí-lo o padre
José Diogo Gomes. Palácio do Governo do
Maranháo, 13 de outubro de 1852; fl. 02.
669 • Oficio do presidente da Província ao padre José
Diogo Gomes comunicando a sua nomeac;áo para
o cargo de diretor e missionário da Colonia do
Pindaré. Palácio do Governo do Maranháo, 13
de outubro de 1852; fls. 2-2v.
670 • Oficio do presidente· da Província ao padre Antonio Brito da Costa Curtinhas comunicando a sua
demissáo e a nomeac;áo do seu substituto e determinando-lhe que entregasse ao seu sucessor
todos os objetos pertencentes a colonia. Palácio
do Governo do Maranháo, 13 d~ outubro de
1852; fl. 2v.
671 • Oficio do presidente da Província ao diretor e
missionário da Colonia do Pindaré acusando recebimento de oficio comunicando o acréscimo
de casas no inventário dos objetos da colonia.
Palácio do Governo do Maranháo, 3 de dezembro de 1852; fls. 11-11 v.
672 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios solicitando a remessa de urna cópia
do relatório sobre o estado da catequese e civilizac;áo dos índios da Província e informac;óes de
alterac;óes ocorridas. Palácio do Governo do
Maranháo, 10 de janeiro de 1853; 11. 18v.

673 • Oficio do presidente da Província ao diretor e
missionário da Colonia do Pindaré comunicando que nao pode aumentar prac;as no destacamento da colonia. Palácio do Governo do
Maranháo, 2 de marc;o de 1853; fl. 34.
67 4 • Oficio do presidente da Província ao diretor e
missionário da Colonia do Pindaré informando
ter recebido oficio sobre o que se passa na colonia e prometendo o pagamento dos seus ordenados vencidos. Palácio do Governo do Maranháo.
27 de junho de 1853; fls. 61 v-62.
675 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Luís José
Henriques informando ter pasto alguns meios a
disposi<;áo do delegado de Polícia do termo do
Codó a fim de repelir urna horda de índios selvagens e destruir os quilombos de escravos fugidos existentes no dito termo. Palácio do Governo do Maranháo, 26 de setembro de 1853; fl.
88.
676 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré autorizando a construc;áo da
capela e colocando para isto recurso a disposic;áo; informando a impossibilidade de atender
logo ao pedido de aumentar o destacamento; informando ter expedido ordem a Tesouraria da
Fazenda a fim de entregar 200.000 réis para re-_
alizar a empresa da paz com os indios Timbira.
Palácio do Governo do Maranháo, 31 de outubro de 1853; 11. 97v.
677 • Oficio do presidente da Provincia ao Sr. Severiano
José Muniz (Viana) acusando o recebimento do
oficio dando conta da entrada que fez entre os
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índios Timbira que habitam as matas da co1narca
de Viana e da disposic;áo para conseguir a paz
com eles e informando sobre as condic;6es de
fornecer os brindes para tal empres a. Palácio do
Governo do Maranháo , 8 de novembro de 1853;
fl. 1OO.
678 • Ofício do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios comunicando a nomeac;áo do cidadáo Lourenc;o Antonio da Silva para diretor-parcial dos índios Caractagé e ordenando que o fac;a
constar ao nomeado a fim de solicitar seu título
na Secretaria do Governo. Palácio do Governo
do Maranháo, 8 de dezembro d e 1853; fl. l 12v.
679 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Bento
Telles de Moraes ordenando-lhe que se apresente ao diretor dos índios Caractagé, que devem
ser situados duas léguas ao centro do Mearim,
no Jussaral. Palácio do Governo do Maranháo,
8 de dezembro de 1853; fl. l 12v.
680 • Portaría do presidente da Província nomeando o
cidadáo Lourenc;o Antonio da Silva, diretor-parcial dos índios Caractagé. Palácio do Governo do
Maranháo, 8 de dezembro de 1853; fl. 113.
681 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Lourenc;o Antonio da Silva ordenando-lhe que assuma
o quanto antes o lugar de diretor-parcial dos índios Caractagé. Palácio do Governo do Maranháo,
12 de dezembro de 1853; fl. l 13v.
682 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios Caractagé no Alto Mearim colocando a sua disposic;áo o intérprete de índios
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Bento Telles de Moraes, que tem ordem para se
lhe apresentar e cumprir suas determinac;6es.
Palácio do Governo do Maranháo, 12 de dezembro de 1853; fls. l 13v-l l4.
683 • Oficio do presidente da Província a Bento Telles
de Moraes, intérprete de índios ordenando-lhe
que se apresente ao diretor-parcial dos índios
Caractagé e cumpra suas determinac,;6es. Palácio do Governo do Maranháo, 12 de dezembro
de 1853; fl. 114.
684 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Lourenc;o Antonio da Silva comunicando a sua nomea<;áo para o lugar de diretor-parcial dos índios
Caractagé, que deveráo ser situados no lugar que
achar mais conveniente na freguesia de Sao Luís
Gonzaga. Palácio do Governo do Maranháo, 8 de
dezembro de 1853; fl. 114.
685 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Dr. Manoel
José Fernandes Silva envi~do cópia das instru<;6es que devem regular a explora<;áo das minas
situadas no território entre os ríos Tury e
Maracassumé e dando-lhe informac,;6es para fazer um relatório contendo os esclarecimentos
sobre: o estad9 da estrada que está senda aberta da fazenda Jussaral a margem do
Maracassumé; a paragem própria para o assento do destacamento; a abertura de picaretas; natureza e qualidade das terras e espécies de cultura a elas apropriadas; tribos de índios que vagueiam pelas margens dos ríos que banham o
território, o seu estado e os meios mais apropriados de chamá-las a civilizac;áo; a conveniencia do local para fundar a Colonia Militar que

AR9UIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÁO

234

seja vantajosa para a seguran<;a individual, a
catequese dos índios, ao comércio e a comunica<;áo coma Província do Pará. Palácio do Governo
do Maranháo, 19 de dezembro de 1853; fls. l 18l 18v.
686 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia do Pindaré determinando-lhe que ceda
alguns índios dos mais civilizados para coadjuvar
o Sr. Manoel Jacinto Ribeiro na empresa de conseguir a paz com os índios Timbira. Palácio do
Governo .do Maranháo, 10 de janeiro de 1854;
fl. l 30v.
687 • Portaría do presidente da Província determinando ao intérprete de índios da Colonia do Pindaré,
José Bento de Barros, que se apresente ao Sr.
Manoel Jacinto Ribeiro a fim de coadjuvá-lo na
empresa de conseguir a paz com os índios
Timbira, que habitam as matas de Viana; e
prenvenindo-o de que e:xpediu ordens ao Tesauro para lhe pagar os seus vencimentos. Palácio
do Governo do Maranhao, 10 dejaneiro de 1854; .
fls. l 30v- l 3 l.
•

#

Livro 19 (1854-1855)
688 • Portaría do presidente da .P rovíncia nomeando
Antonio J oaquim Sérvulo para diretor-parcial
dos índios Guajajara do Alto Pindaré. Palácio do
Governo do Maranhao,, 27 de fevereiro de 1854;
fl. 13.
689 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral :
dos índios da Província comunicando-lhe a nomea<;ao do diretor-parcial dos índios Guajajara
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do Alto Pindaré, situados entre os rios Caru e
Joaquim Gomes. Palácio do Governo do
Maranhao, 28 de fevereiro de 1854; fl. 13v.
690 • Portaría do presidente da Província nomeando o
padre Manoel Ribeiro Mendon<;a para missionário e diretor dos índios da Colonia J anuária a
estabelecer-se no Alto Pindaré. Palácio do Governo do Maranhao, 3 de abril de 1854; fl. 29.
691 • Oficio do presidente da Província comunicando
ao diretor dos índios Carajás no Alto Mearim o
aumento da gratificac;ao do intérprete dos índios, Bento Teles de Moraes. Palácio do Governo
do Maranháo, 8 de abril de 1854; fls. 30-30v.
692 • Ato do presidente da Província regulamentando
a criac;ao de duas colonias de índios, urna a margem do Pindaré e a outra no Alto Mearim, na
paragem denominada Bacabal. O regulamento
consta de 50 artigas, tratando dos seguintes aspectos: criac;ao, denominac;áo e administrac;áo
das colonias; competencias dos missionários
diretores, entre outras: manter a ordem nas colonias, distribuir víveres, ensinar aos índios a
língua portuguesa e a doutrina cristá, distribui<;áo de servic;os entre os índios; nomeac;áo de
agentes encarregados de vender os generas das
colonias e de providenciar o custeio das mesmas; determinac;ao de área para construc;áo de
capela, prac;a, residencia do missionário diretor, .
quartel, celeiro comum, casa para artefato;
edificac;áo de casas e cercas; direitos, deveres dos
índios. Palácio do Governo do Maranháo, 11 de
abril de 1854; fls. 31-35v.
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693 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios solicitando informac;óes sobre o diretor-parcial dos índios do Alto Mearim tendo em
vista a insatisfac;ao demonstrada por esses índios. Palácio do Governo do Maranháo, 2 de junho
de 1854; fl. 49v.
694 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Justino
Inocencia Caldas comunicando-lhe sua resoluc;áo em deixá-lo como único encarregado da missáo de concluir a paz com os índios Timbira.
Palácio do Governo do Maranháo, 8 de junho de
1854; fls. 50v-51.

698 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Manoel Rodrigues de Mello Uchoa enviando-lhe
instruc;óes que regulam a realizac;áo da entrada
a ser feíta aos índios Gamela e Mateiro, que estáo prejudicando com suas correrías os habitantes do termo do Codó. As instruc;óes tratam sobre o seguinte: pessoas que devem fazer parte
da bandeira; gratificac;áo para os paisanos; suste11to da expedic;áo; trato com os índios; informac;óes ao governo. Palácio do Governo do
Maranháo, 27 de julho de 1854; fls. 68-69.

695 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios, Lourenc;o Antonio da Silva, comunicando-lhe ter ordenado ao sargento comandante do Destacamento do Coroatá para marchar com 2 cabos e 15 soldados e se colocar a
sua disposic;áo para manter a ordem na aldeia
dos índios que está sob sua direc;áo. Palácio do
Governo, 23 de junho de 1854; fl. 56.

699 • Oficio do presidente da Provincia ao coronel Diogo
Lopes de Araújo Sales comunicando-lhe estar o
senhor Manoel Rodrigues de Mello Uchoa encarregado de proceder na vila de Barra do Corda a
formac;ao de urna bandeira para fazer entrada
nas cabeceiras do rio Codó, aos indios Gamela e
Mateiro devendo o referido coronel atender aos
pedidos que lhe forem dirigidos para esse fim.
Palácio do Governo do Maranháo, 27 dejulho de
1854; fls. 69-69v.

696 • Portaría do presidente da Provincia nomeando o
cidadáo Frederico Augusto de Sousa para diretor do Carpo de Trabalhadores formado de índios Guajajara da vila de Barra do Corda e das
estradas que por este carpo devem ser abertas.
Palácio do Governo do Maranhao, 24 de julho de
1854; fls. 66-66v.

700 • Oficio do presidente da Provincia ao padre Francisco Mariano da Costa comunicando-lhe sua nom eac;áo para diretor da colonia de índios,
Leopoldina, no distrito do Alto Mearim. Palácio
do Governo do Maranháo, 31 de julho de 1854;
fl. 69v.

697 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Frederico Augusto de Sousa comunicando-lhe
sua nomeac;áo para diretor do Carpo de
Trabalhadores formado de índios Guaj aj ara da
vila de Barra do Corda. Palácio do Governo do
Maranháo, 24 de julho de 1854; fl. 66v.

701 • Oficio do presidente da Provincia ao padre Francisco Mariano da Costa mostrando-lhe ser conveniente ir se estabelecer o quanto antes na colonia de índios para a qual fora nomeado. Palácio
do Governo do Maranháo, 31 de julho de 1854;
fl. 70.
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702 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Manoel Rodrigues de Mello Uchoa, diretor-parcial dos índios de Barra do Corda, solicitandolhe que preste todo o auxílio disponível e necessário ao diretor do Corpo de Trabalhadores organizado de índios para abertura de estradas, a
fin1 de que o mesmo possa desempenhar sua missao. Palácio do Governo do Maranhao, 8 de abril
de 1854; fl. 72v.
703 • Oficio do presidente da Província ao senhor Antonio Joaquim Sérvulo, diretor-parcial dos índios do Alto Pindaré, comunicando-lhe a nomeac;ao do padre Antonio Raimundo Valle Sousa para
missionário diretor da colonia de índios,
Januária, as margeris do Pindaré e determinando-lhe prestar ao dito missionário toda a ajuda
necessária ao bom desempenho de seu ministério. Palácio do Governo do Maranhao, 8 de agosto de 1854; fls. 72v-73.
704 • Oficio do presidente da Província ao padre José
Diogo Gomes, missionário diretor da Colonia do
Pindaré, ordenando-lhe fazer entrar pelas matas do Pindaré e Grajaú alguns índios, residentes na colonia, para conseguirem trazer índios
selvagens a essa colonia, a fim de se tornarem
catecúmenos e aumentarem a populac;ao. Palácio do Governo do Maranhao, 8 de agosto de
1854; fl. 73.
705 • Oficio do presidente da Província ao padre José
Diogo Gomes, missionário diretor da Colonia do
Pind~é, determinando-1he colocar a disposic;ao
do governo os generas da produc;ao da lavoura,
que excederem do necessário ao sustento dos
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índios da colonia. Palácio do Governo do
Maranhao , 8 de agosto de 1854; fl. 73.
706 • Oficio do presidente da Província ao padre José
Diogo Gomes, missionário diretor da Colonia do
Pindaré, determinai1do-lhe que preste ao missionário diretor da colonia de índios, Januária,
todo o auxílio d e que puder dispar para b estabelecimento dessa colonia. Palácio do Governo
do Maranhao, 8 de agosto de 1854; fl. 73v.
707 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Frederico Augusto de Sousa, diretor do Corpo
de Trabalhadores, criado na vila de Barra do
Corda, enviando-lhe as instruc;óes que deverá
seguir no desempenho de seus deveres, as quais
tratam de: alistamento dos índios , abertura e
conserto de es~adas, informac;óes ao governo
sobre tipos de terrenos, produtos indígenas e
índole das tribos de índios encontradas e outros
fatos que possam interessar ao governo. Palácio
do Governo do Maranhao, 8 de agosto de 1854;
fls. 73v-74.
708 • Oficio do presidente da Província ao padre José
Diogo Gomes, missionário diretor da Colonia do
Pindaré, determinando-lhe que ponha a disposic;ao de Manoel Jacinto Ribeiro, encarregado da
diligencia de conseguir a paz com os índios
Timbira, um índio que tenha convivido com esses índi.os a fim de auxiliá-lo nessa missao. Palácio do Governo do Maranhao , 12 de agosto de
1854; fls . 76v-77.
709 • Oficio do presidente da Província ao senhor Luís
Lourenc;o Antonio da Silva, diretor-parcial dos
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índios Crajés, informando-lhe sobre a apresentac;áo da índia Felicidade e prometendo-lhe dar
a ela o conveniente destino. Palácio do Governo
do Maranháo, 12 de agosto de 1854; fl. 78.
71 O • Oficio do presidente da Província ao senhor Luís
José Henriques (Codó) aprovando o seu procedimento com rela<;áo aos índios selvagens e escravos fugidos que tem aparecido naquele termo
e comunicando-lhe estar enviando reforc;o militar para auxiliá-lo nessas diligencias. Palácio do
Governo do Maranháo, 27 de setembro de 1854;
fls. 95-95v.
711 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Manoel Roiz de Mello Uchóa, encarregado de fazer a entrada aos índios Gamela e Mateiro, comunicando-lhe que o coronel Diogo Lopes de
Araújo Sales fornecerá, além da farinha, o que
for necessário para sustento dos índios, "que
entrarem de paz". Palácio do Governo do
Maranháo, 11 de outubro de 1854; fls. 99-99v.
712 • Oficio do presidente da Província ao coronel Diogo
Lopes de Araújo Sales determinando-lhe fornecer ao encarregado da entrada aos índios Gamela
e Mateiro, o necessário para sustento dos "índios que entrarem de paz". Palácio do Governo do
Maranháo, 11 de outubro de 1854; fl. 99v.
713 • Oficio do presidente da Província ao padre Inácio
Mendes de Moraes e Silva, diretor-parcial dos
índios Aritohy informando-lhe estar remetendo
objetos para serem convenientemente distribuídos pelos índios das aldeias. Palácio do Governo
do Maranháo, 11 de outubro de 1854; fls. 99v100.
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714 • Oficio do presidente da Província ao coronel Diogo
Lopes Araújo Salles comunicando-lhe sua nomeac;áo para diretor-parcial dos índios Canela da
comarca da Chapada e dos índios Mateiro, mostrando-lhe a conveniencia desses índios sob sua
dire<_;áo estarem reunidos em urna só aldeia. Palácio do Governo do Maranháo, 19 de outubro
de 1854; fl. 101.
715 • Oficio do presidente da Província ao capitáo Lourenc;o Martins comunicando -lhe sua nomeac;áo
para diretor-parcial dos índios Gaviáo e
Caractagé que se acham reunidos no lado esquerdo do Grajaú, nas imediac;óes da vila da Chapada,
mostrando-lhe a conveniencia desses índios sujeitos a sua dire<;áo estarem reunidos em urna
só aldeia. Palácio do Governo do Maranháo, 19
de outubro de 1854; fls. 1O1-1O1 v.
716 • Oficio do presidente da Província ao major Antonio de Sousa Carvalhedo comunicando-lhe sua
nomeac;áo para diretor-parcial dos índios
Mateiro, achando-se estes espalhados uns na
margem esquerda do Mearim, outros no Pico a
margem esquerda do Itapecuru e outros na margem do Flores; mostrando-lhe a necessidade de
estarem reunidos em urna só aldeia os índios
que estáo sujeitos a sua direc;áo. Palácio do Governo do Maranháo, 19 de outubro de 1854; fl.
lülv.
71 7 • Oficio do presidente da Província ao doutor José
Maria Barreta Júnior, diretor-geral dos índios,
comunicando-lhe a nomea<_;áo do coronel Diogo
Lopes de Araújo Salles para diretor-parcial dos
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índios Canela e Mateiro. Palácio do Governo do
Maranháo, 19 de outubro de 1854; fl . 102.
718 •Oficio do presidente da Província ao doutor José
Maria Barreto Júnior, diretor-geral dos indios,
comunicando-lhe a nomea<;áo do major Antonio
de Sousa Carvalhedo
para diretor-parcial dos
..
índios Mateiro. Palácio do Governo do Maranháo,
19 de outubro de 1854; fl. 102.
719 • Oficio do presidente da Província ao doutor José
Maria Barreto Júnior, diretor-geral dos indios,
comunicando-lhe a nomea<;áo do capitáo Louren<;o Martins Jorge para diretor-parcial dos indios Gaviáo e Caracatejé. Palácio do Governo do
Maranháo, 19 de outubro de 1854; fl. 102v.
720 • Portaria do presidente da Província nomeando o
coronel Diogo Lopes de Araújo Salles para diretor-parcial dos indios Canela da comarca da
Chapada e dos indios Mateiro. Palácio do Governo do Maranháo, 19 de outubro de 1854; fl. 102v.
721 • Portaria do presidente da Província nomeando o
capitáo Louren<;o Martins Jorge para diretorparcial dos indios Gaviáo e Caracatejé, existentes no lad9 esquerdo do Grajaú. Palácio do Governo do Maranháo, 19 de outubro de 1854; fl.
103.
722 • Ofício do presidente da Província ao padre Inácio
Mendes de Moraes e Silva, diretor-parcial dos
indios do Aritohy (Mearim) determinando-lhe que
entre em entendimento com o capitáo Tomé para
devolver os dois índios, já batizados, que foram
em sua companhia para a aldeiá do Aritohy, os
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quais deveráo continuar residindo em casa de
Antonio Pereira Figueiredo. Palácio do Governo
do Maranháo, 21 de outubro de 1854; fl. 104.
723 • Ofício do presidente da Provincia ao senhor
Manoel Jacinto Ribeiro (Mon<;áo) recomendando-lhe continuar o seu trabalho de conseguir a
paz com os indios Timbira, mesmo enfrentando
dificuldades, tendo em vista o grande servi<;o que
está prestando aos lavradores e aos próprios indios, encaminhando-os a civiliza<;áo. Palácio do
Governo do M.aranháo, 28 de outubro de 1854;
fl. 107.
724 • Ato do presidente da Província criando 3 diretorias-parciais de indios com o objetivo de "melhorar a sorte das diversas tribos de índios", que
vagam por territórios maranhenses, tendo um
diretor-parcial cada urna delas, ficando assim
discriminadas: a primeira, dos indios Mateiro
na margem esquerda do Mearim e margem esquerda do Itapecuru e outra nas margens do Flores; a segunda, dos indios Canela no centro do
Alpercata e nas cabeceiras do Corda; a terceira,
dos indios Gaviáo e Caracatejé na margem esq uerda do Grajaú. Palácio do Governo do
Maranháo, 19 de outubro de 1854; fl. 107v,.
725 • Oficio do presidente da Província ao senhor diretor-geral dos indios comunicando-lhe o uso de
indios em negocia<;áo entre indivíduo da fregue- ·
sia de Mon<;áo e um regatáo, devendo o respon- '·' '
sável ser processado por este ato criminoso; ordenando-lhe recomendar a todos os diretoresparciais de indios providencias para que seme-
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lhante fato náo se reproduza. Palácio do Governo do Maranháo, 30 de outubro de 1854; fl. 108.
726 • Oficio do presidente da Província ao senhor diretor da Colonia de Sao Pedro do Pindaré ordenando-lhe requerer da autoridade competente a
restituic;áo dos índios usados em negociac;áo, os
quais deveráo ser incluídos nas matrículas dos
habitantes da colonia confiada a seu cargo, devendo o responsável por tal negociac;áo ser punido com todo o rigor das leis. Palácio do Governo
do Maranháo, 30 de outubro de 1854; fl. 108.
72 7 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Justino Inocencio Caldas recomendando-lhe continuar se esforc;andb para conseguir a paz com
os índios da nac;áo Timbira; autorizando-lhe a
fazer urna diligencia aos indivíduos desertores
do exército que estáo nas matas entre os índios,
e convence-los de que o governo vai solicitar ao
Imperador o indulto pelo crime de deserc;áo e a
baixa do servic;o, podendo assim deixarem as
matas e se empregarem livremente. Palácio do
Governo do Maranháo, 2 de novembro de 1854;
fl. 110.
728 • Oficio do presidente da Província ao ministro
plenipotenciário do Brasil em Portugal, conselheiro Antonio Peregrino Maciel Monteiro, solicitando-lhe contratar em Portugal seis religiosos
ou padres que queiram dirigir colonias ou missóes de índios; envia-lhe o regulamento pelo qual
sáo regidas as colonias; informando-lhe sobre
as vantagens da localizac;áo das colonias, índole
dos indígenas, auxílio militar, adiantamento em
dinheiro para os missionários, bem como, for-
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necimento dos meios de transporte. Palácio do
Governo do Maranháo, 2 de novembro de 1854;
fls. 11 0-11 Ov.
729 • Oficio do presidente da Província ao padre Antonio Raimundo Valle Sousa, diretor da Colonia
J anuária, comunicando-lhe estar ciente do seu
trabalho no estabelecimento da colonia, aconselhando-o a usar métodos moderados no trato
com os índios, levando-os a entenderem o beneficio que se lhes pretende fazer, afastando-os da
vida selvagem e "chamando-os a civilizac;áo".
Palácio do Governo do Maranháo, 17 de novembro de 1854; fl. 119.
730 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Manoel Rodrigues de Mello Uchóa, encarregado
da comissáo de fazer urna entrada entre os índios Gamela e Mateiro nas matas do Codó, determinando-lhe remeter para a capital os índios e
os pretos feitos prisioneiros, para dar-lhe o devido destino. Palácio do Governo do Maranháo,
21 de dezembro de 1854; fls. 134-134v.
731 • Ofício do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios do Alto Mearim ordenando-lhe
iniciar logo a fundac;áo da Colonia Leopoldina.
Palácio do Governo do Maranháo, 21 de dezembro de 1854; fls. 134v-135.
732 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios do Alto Mearim comunicando-lhe
ter expedido ordem para aumentar o destacamento do Bacabal. Palácio do Governo do
Maranháo, 21 de dezembro de 1854; fl. 135.
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733 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios do Alto Mearim autorizando-lhe
contratar um intérprete para se engajar entre os
índios selvagens, devendo este cumprir suas ord ens e instruc;óes. Palácio do Governo do
Maranháo, 21 de dezembro de 1854; fl. 135.
734 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial dos índios do Alto Mearim autorizando-lhe
a contratar um oficial de ferreiro para consertar
os instrumentos de lavoura dados aos índios.
Palácio do Governo do Maranháo, 21 de dezembro de 1854; fls. l 35- l 35v.
735 • Oficio do presidente da Província ao senhor Manoel
Rodrigues de Mello Uchoa, diretor-parcial dos
índios Guajajara, ordenando-lhe prestar toda ajuda possível ao diretor do Corpo de Trabalhadores Índios , na vila de Barra do Corda incluindo
alistamento dos índios aptos para o trabalho e
convencimento dos índios a prestarem servic;os
ao governo. Palácio do Governo do Maranháo, 21
de dezembro de 1854; fls. 135v-136. ·
736 • Oficio do presidente da Província ao senhor Luís
Frederico Augusto de Sousa, diretor do Corpo
de Trabalhadores Índios, autorizando-lhe o seguinte: elevar o ordenado do feitor incumbido
da abertura da primeira estrada; elevar os prec;os das reses e das cavalgaduras; comprar urna
igarité para transporte de víveres e outros objetos, aumentar a rac;áo de carne e farinha para os
índios empregados na abertura de estradas; permitir as índias acompanharem seus maridos nos
trabalhos das estradas; diminuir o número de
trabalhadores de cada turma, quando náo forem

necessários. Palácio do Governo do Maranháo,
21 de dezembro de 1854; fls . 136-136v.
737 •Oficio do presidente da Província ao senhor Joáo
Esteváo Seraine aceitando a sua demissáo do
cargo de diretor dos índios Canela da Chapada e
comunicando-lhe a nomeac;áo de Diogo Lopes de
Araújo Salles para o seu lugar. Palácio do Governo do Maranháo, 3 de janeiro de 1855; fls. 140v141.
738 • Oficio do presidente da Província ao senhor Lourenc;o Antonio da Silva, diretor da Colonia
Leopoldina, dizendo-lhe esperar todo seu apoio
as medidas tomadas pelo subdelegado de Polícia do Alto Mearim no sentido de cuidar da seguranc;a pública ameac;ada pelas correrías dos
"selvagens" que infestam as margens do rio
Mearim. Palácio do Governo do Maranháo, 10
de janeiro de 1855; fl. 142.
739 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia de Sáo Pedro do Pindaré, ordenandolhe informar o número de índios existentes na
Colonia, a extensáo e o valor de suas propriedades, os edificios públicos e particulares que e.xistem. Palácio do Governo do Maranháo, 16 de
janeiro de 1855; fl. 147.
Oas: FoRAM ENVIADOS OFÍCIOS JGUAIS A ESTE AOS DIRETORES DE OUTRAS COLONIAS
E ALDEIAS DE ÍNDIOS.

740 • Oficio do presidente da Província ao senhor Luís
José Henriques informando-lhe ter recebido as
contase recibos das despesas feítas coma diligencia realizada para proteger os lavradores das
correrías dos índios e para capturar os escravos
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fugidos; agradecendo-lhe o empenho e boa vontade com que se conduziu na direc;áo dessa diligencia. Palácio do Governo do Maranháo, 7 de
fevereiro de 1855; fls. 155v-156.
7 41 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Luís José
Henriques comunicando-lhe que tao lago sejam
remetidas as cantas das despesas feitas com a
díligencia encarregada de proteger os lavradores das correrias dos "índios selvagens", dará
ordens ao Tesauro Provincial para pagá-las. Palácio do Governo do Maranháo, 7 de fevereiro de
1855; fl. 156.
7 42 • Oficio do presidente• da Província ao senhor Luís
José Henriques aprovando sua resoluc;áo em
mandar restituir aos índios Mateiro as seis armas que lhes haviam sido tomadas pelo alferes
Raimundo José de Moraes. Palácio do Governo
do Maranháo, 7 de fevereiro de 1855; fl. 156.
Livro 21 ( 1855)
7 43 • Oficio do presidente da Província ao doutor José
Maria Barreta Júnior, diretor-geral dos índios,
comunicando-lhe ter concedido a Antonio de
Sousa Carvalho dispensa do cargo de diretorparcial dos índios Mateiro. Palácio do Governo
do Maranháo, 24 de fevereiro de 1855; fl. 6v.
7 44 • Oficio do presidente da Província ao coronel Agostinho da Silva Braga autorizando-lhe a continuar comos índios Mateiro que entraram na fazenda Sáo Joáo, a fim de civilizá-los. Palácio do Governo do Maranháo, 20 de marc;o de 1855; fl.
21.
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7 45 • Oficio do presidente da Província ao senhor Lourenc;o Antonio da Silva, diretor-pai-cial dos índios da Colonia Leopoldina dizendo-lhe estar informado do estabelecimento da colonia e aconselhando-o a usar de meios brandos no trato com
os índios, levando-os a sentirem a necessidade
de trabalhar, deixando a vida "errante e selvagem". Palácio do Governo do Maranháo, 23 de
marc;o de 1855; fl. 2lv.
7 46 • Oficio do presidente da Província ao padre Antonio Raimundo do Valle Sousa, diretor da Colonia Januária, informando-lhe estar ciente de que
fora tratar-se de problemas de saúde e ordenando-lhe fazer urna representac;áo a autoridade
policial contra indivíduos que fazem o comércio
de venda de índios. Palácio do Governo do
Maranhao, 28 de marc;o de 1855; fl. 24.
747 • Oficio do presidente da Província ao senhor Joaquim Aires Vale Pinto, diretor-parcial da 3ª Diretoria de Índios do Alto Pindaré, informandolhe estar providenciando a ida de urna fore;a de
linha para impedir que os "índios selvagens da
tribo Manajós" continuem a praticar atentados
contra as pessoas do local. Palácio do Governo
do Maranháo, 2 de abril de 1855; fls. 26-26v.
7 48 • Ofício do presidente da Província ao padre
Raimundo do Valle Sousa, diretor da Colonia
J anuária, informando-lhe que enviou urna J?artida de dezesseis prac;as de linha para se colocar
a disposic;áo do subdelegado de Polícia de Monc;áo a fim de conter os índios nas suas violencias. Palácio do Governo do Maranháo, 9 de maio
de 1855; fl. 42.
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7 49 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios comunicando-lhe o assassinato do senhor Joaquim Gomes de Oliveira, diretor da 4ª
Diretoria de Índios do Pindaré, pelos índios e
solicitando-lhe proposta de um substituto. Palácio do Governo do Maranháo, 11 de maio de
1855; fls. 43v-44.
750 • Portaria do presidente da Província nomeando o
cidadao Joaquim Aprígio Fernandes para diretor-parcial da 4ª Diretoria de Índios do Alto
Pindaré. Palácio do Governo do Maranhao, 18
de maio de 1855; fl. 46v.
751 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios comunicando-lhe a nomea<;ao do cidadao Joaquim Aprígio Fernandes para
,, o cargo
de diretor-parcial da 4ª Diretoria de Indios do
Alto Pindaré. Palácio do Governo da Província
do Maranhao, 18 de maio de 1855; fis. 46v-47.
752 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios comunicando-lhe a resolu<;ao de cri"
ar mais urna Diretoria-Parcial de Indios
no município de Viana para aldear índios Timbira e
Caracajé. Palácio do Governo da Província do
Maranháo, 12 de setembro de 1855; fl. 119.
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no município de Viana, para aldear e dirigir os
índios Timbira e Carajé. Palácio do Governo da
Província do Maranháo, 12 de setembro de 1855;
fl . 121.
755 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Justino Inocencio Caldas, diretor-parcial dos
índios Timbira e Carajé, no município de Viana,
informando-lhe que entre os documentos que
está enviando se encontra o regulamento geral e
as instru<;óes do presidente da Província pelos
quais deve se reger no exercício de seu cargo;
dizendo-lhe esperar que a obra da catequese e
civiliza<;áo dos índios nessa localidade surta os
efeitos desejados. Palácio do Governo da Província do Maranháo, 12 de setembro de 1855; fis.
121-12lv.
756 • Ofício do presidente da Província ao diretor da
Companhia de Índios Trabalhadores da Barra
do Corda informando-lhe sobre a expedi<;ao das
ordens necessárias para a soltura dos índios
Francisco e Paulina pertencentes a essa companhia de índios os quais foram recrutados para a
2ª Companhia de Pedestres. Palácio do Governo
do Maranhao, 27 de setembro de 1855; fl. 136v.

753 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios comunicando-lhe a nomea<;ao de
Justino Inocencia Caldas para diretor-parcial dos
índios Timbira e Carajé do município de Viana.
Palácio do Governo da Província do Maranháo,
12 de setembro de 1855; fl. l 19v.

75 7 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia Leopoldina dizendo-lhe da necessidade
de informa<;óes para resolver sobre o fornecimento dos objetos solicitados para a colonia sobre o
destino que se <leve dar aos índios que nela se
apresentam. Palácio do Governo do Maranhao,
13 de outubro de 1855; fls. 154v-155.

754 • Portaría do presidente da Província criando
e
,,
regulamentando a Diretoria-Parcial dos Indios.

758 • Oficio do presidente da Província ao padre Inácio
Mendes de Moraes e Silva, diretor-parcial dos
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índios do Grajaú, comunicando-lhe estar ciente
do ataque dos índios Timbira e Mateiro aos índios da aldeia do Aritohy, pertencentes a sua diretoria; recomendando-lhe que, por meio do intérprete, fac;a os índios reconhecerem o mal que
fazem a si próprios, desagradando também o governo, que se esforc;a para civilizá-los. Palácio do
Governo do Maranhao , 27 de outubro de 1855;
fls. 156-156v.
759 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios ordenando-lhe enviar relatório sobre
o estado do aldeamento de índios, da populac;ao, da agricultura e indústria, a fim de descobrir as causas da decjidencia de algumas aldeias
e os meios para desenvolve-las. Palácio do Governo do Maranhao, 30 de outubro de 1855; fl.
158.
760 • Oficio do presidente da Província ao padre Antonio Raimundo Valle de Sousa, diretor da Colonia Januária, comunicando-lhe ter dado aos índios enviados pelo subdelegado de Monc;ao o
destino conveniente, a fim de serem empregados no servic;o da armada. Palácio do Governo
do Maranhao, 5 .de novembro de 1855; fl. 159.
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do a distribui<;ao a seu critério; recomendandolhe que ao solicitar mantimentos e brindes para
os índios, especifique a quantidade e a qualidade deles. Palácio do Governo do Maranhao, 9 de
novembro de 1855; fl. 16lv.
762 • Oficio do presidente da Província ao capitao Lourenc;o Antonio da Silva, diretor interino da Colonia Leopoldina, informando-lhe ter sido desagradável a informac;ao da ocorrencia entre os índios dessa colonia e os Guajajara; autorizando-lhe
fazer as despesas necessárias para tratamento
dos feridos; recomendando-lhe esforc;o para conter os índios em seus aldeamentos, trabalhando
nas roc;as, tornar1do-se menos pesados a Província. Palácio do Governo do Maranhao, 9 de novembro de 1855; fl. 162.
763 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Justino Inocencia Caldas, diretor-parcial dos
índios no termo de Viana, dizendo-lhe náo achar
acertado fazer a diligencia aos índios, por se estar na estac;áo invernosa, convém esperar o tempo propício a tal empreendimento. Palácio do
Governo do Maranhao, 30 de novembro de 1855;
fls. l 69-l 69v.
Livro 22 ( 1855-1859)

761 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Lourenc;o Antonio da Silva, diretor da Colonia
Leopoldina, determinando-lhe que fac;a o
aldeamento dos índios novas, que aparecem na
colonia e esta.o dispostos a vida civilizada; com unicando-lhe que encarregou o negociante
Pedro dos Santos de fornecer o que for necessário para alimentac;ao e vestuário dos índios, bem
como instrumento de trabalhar nas roc;as, fican-

764 • Oficio do presidente da Província ao juiz municipal do termo do Mearim solicitando-lhe informac;6es sobre o processo contra Laurindo
Paranara que matara um índio na aldeia do capitao Thomé Barreta, recomendando-lhe severidade na punic;ao de crimes graves como esse.
Palácio da Presidencia da Província do Marariháo,
18 de junho de 1857; fl . 25.
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765 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Benvenute Augusto de Magalhaes Taque s,
subdelegado de Polícia de Monc;ao, determinando-lhe ter em vista os indivíduos que fazem negociac;óes fraudulentas com os índios, ocasionando prejuízos a estes e ao estabelecimento, caso
continuem, devem ser punidos rigorosamente .
Palácio da Presidencia da Província do Maranhao,
14 de junho de 1857; fl. 28.
766 • Oficio do presidente da Província ao s enhor
Reinaldo Francisco de Moura, juiz municipal do
termo d a Chapada, solicitando-lhe informac;óes
sobre a pretensa.o do diretor do Corpo de Índios
Trabalha dores de ab¡ir urna picada para a cidade de Caxias e sobre quem deverá exercer a Diretoria dos índios; comunicando-lhe que tem em
seu poder um índio menor dos Guajajara que
veio destinado a ser seu criado, mas terá outro
destino . Palácio da Presidencia da Província do
Maranha o , 22 de ~osto de 1857; fls. 30-30v.
767 • Oficio do presidente da Província ao senhor juiz
de Direito interino da comarca de Viana solicitando-lhe informac;óes sobre o procedimento do
missionário diretor da Colonia de Sao Pedro de
Alcantara acusado pelo capitao dos índios da
colonia de "usurpac;ao de suas mulheres". Palá cio da Província do Maranhao, 21 de setembro
de 1857; fl. 35v.
768 • Oficio do presidente da Província ao juiz de Direito da comarca de Carolina solicitando-lhe informac;óes sobre a autenticidade da notíc ia
publicada emjornal a res peito da venda d e índi-
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os m enores d as aldeias. Palácio do Governo do
Maranhao , 11 de janeiro de 1859; fl. 102.
7 69 • Oficio do presidente d a Província ao Dr. Antonio
Francisco de Salles autorizando-lhe verificar s e
o ten ente Joao dos Anjos possui idoneidad e para
assumir o lugar do p a dre Inácio Mendes d e Morais n a direc;ao-parcial dos índios Guaj aj ara, por
s e en contrar este idoso e debilitado. Palácio do
Governo do Maranhao, 2 de fevereiro de 1859;
fl . 109.
770 • Oficio do presidente d a Província ao Dr. Antonio
Francisco de Salles s olicitando-lhe informac;óes
s obre o estado da colonia de índios de Capivary
e d a aptidao do seu diretor. Palácio do Governo,
7 de fevereiro de 1859; n. 109v.
7 71 • Oficio do presidente d a Província ao comandante
do Des tacamento de Viana ordenando-lhe colocar em lugar convenien te um destacamento para
auxiliar as diligencias policiais aos índios Timbira
do Capivary que fizeram 2 mortes e d eixaram 5
feridos . Palácio do Governo, 2 de marc;o de 1859;
fl. 11 Ov.
772 • Oficio do presidente d a Província a o Dr. Manoel
Duarte do Valle, juiz d e Direito interino d e Viana,
ordenando-lhe que verifique se sao verdadeiras
as informa c;óes de que o diretor interino d a Colonia d e S ao Pedro d o Pindaré está u s ando os
índios d a colonia p ara tirar madeira em seu proveito próprio. Palácio do Governo do Maranhao ,
17 de maio de 1859; fl . l 15v.
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Livro 23 ( 1856)
773 • Oficio do presidente da Província ao doutor José
Maria Barreto, diretor-geral dos índios, solicitando-lhe enviar relatório sobre o estado dos
aldeamentos dos índios da Província , incluindo
movimento da popula<;ao, indústria, agricultura, causa de decadencia de algumas aldeias. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao,
2 de janeiro de 1856; fl. 03.
774 • Oficio do presidente da Província ao padre Antonio Raimundo do Valle Sousa, missionário diretor da Colonia Januária, determinando-lhe enviar urna relac;ao com declara<;ao da quantidade
e qualidade dos índjos da colonia, que devem
receber brindes e enviar os documentos
comprobatórios das despesas feítas coma colonia, conforme exigencia do Tesouro Provincial;
observando-lhe que deve requerer os produtos a
Presidencia comprando, no local, apenas objetos de urgencia. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao, 9 de janeiro de 1856; fl. 11.
775 • Oficio do presidente da Província ao padre Antonio Raimundo do Valle Sousa, diretor da Colonia Januária, declarando-lhe ter reiterado a ordem dada a Colonia Sao Pedro do Pindaré para
suprir a Colonia Januária de géneros de lavour a, visto esta ainda nao estar produzindo; chamando-lhe a atenc;ao para a necessidade de aplicar os índios no trabalho. Palácio da Presidencia
da Província do Maranhao, 9 de janeiro de 1856;
fls . 12-13.
776 • Oficio do presidente da Próvíncia ao diretor da
Colonia Sao Pedro do Pindaré reiterando-lhe a
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ordem de suprir a Colonia J anuária de alguns
géneros da lavoura da colonia a seu cargo. Palácio do Governo da Presidencia da Província do
Maranhao, 9 de janeiro de 1856; fl. 13.
777 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia Sao Pedro do Pindaré ordenando-lhe que
envie relatório circunstanciado do estado da colonia, declarando número de índios, genero de
trabalho e cultura, comércio e costumes e toda
informac;ao que possa interessar a sua catequese
e civilizac;ao. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao. 16 de janeiro de 1856; fl. 20.
Oss: FoRAM ENVIADOS OFÍCIOS IDÉNTICOS A

ESTE, AOS DlRETORES DAS COLONIAS

JANUÁRJA E L EOPOLDINA.

778 • Oficio do presidente da Província ao senhor Antonio de Sousa Carvalhedo, diretor-parcial da 1ª
Diretoria de Índios da Chapada, ordenando-lhe
enviar relatório circunstanciado do estado das
aldeias pertencentes a diretoria a seu cargo, declarando número das aldeias, suas situac;6es,
número de índios de cada tribo, genero de trabalho ou cultura a que se aplicam, comércio e
costumes e toda informac;ao que possa interessar ao servic;o de catequese e civilizac;ao dos índios. Palácio da Presidencia da Província do
Maranhao, 16 de janeiro de 1856; fls . 20-21.
Oss:

0 FíCIOS IDENTICOS A ESTE FORAM ENVIADOS AOS DIRETORES DAS:

DIR/:,IORIAS DOS ÍNDIOS DA CHAPADA;

1a , 2ª, 3ª

E

4ª

2ª E 3ª

DIRETORIAS DOS ÍNDIOS

· DO PINDARÉ; D rRETORIA DO CAPNARY DO TERMO DE V IANA; D IRETORIA DOS
íNDIOS G UAJA.JARA DA B ARRA DO CORDA; D rRETORIA
MEARIM; D 1RETORIA

oos íND1os

CARACTA.JÉ NO

oos

AL.ro M

íNDIOS ARITHOHY NO

EARIM.

779 • Oficio do presidente da Província ao capitao
Frederico Augusto. de Sousa (Barra do Corda)
ordenando-lhe enviar relatório sobre o estado do
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Carpo de Trabalhadores Índios a seu cargo, declarando o número deles e a forma como se conduzem no trabalho e tuda o que for interessante
a respeito desses índios. Palácio da Presidencia
daProvínciado Maranháo, 17 dejaneiro de 1856;
fls. 22-23.
780 • Ofício do presidente da Província ao senhor Lou-

renc;o Antonio da Silva, diretor interino da Colonia Leopoldina, informando-lhe ter recebido suas
comunicac;óes a respeito do comportamento dos
índios no trabalho das roc;as e da apresentac;áo
dos índios Timbira; dizendo-lhe ser conveniente
tomar providencias para o aldeamento destes,
já que mostram disposic;óes para a vida civilizada. Palácio da Pre'sidencia da Província do
Maranháo, 24 de janeiro de 1856; fls. 31-32.
781 • Oficio do presidente da Província ao comendador

Manoel da Rocha Miranda, representante da
Companhia de Minerac;áo Maranhense, solicitando-lhe recomendar aos engenheiros da expedic;áo de explorac;áo da Serra do Aricambu que,
nas informac;óes que váo ser repassadas paras a
Presidencia, declarem com exatidáo sobre o seguinte: características hidrográficas da regiáo da
Serra do Aricambu; locais próprios para o estabelecimento de povoac;óes ou colonias agrícolas;
tribos de índios habitantes nas margens dos ríos:
sua nac;áo, seus usos e costumes, se estáo
aldeados, se mostram tendencia a vida social, e
qual o genero de índústria que possuem; natureza agrícola, mineralógica e geológica dos terrenos; vestigios de explorac;óes anteriores. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 1°
de fevereiro de 1856; fls. 38-40.
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782 • Oficio do presidente da Província ao comendador

Manoel da Rocha Miranda autorizando-lhe comprar os objetos para brindar os índios na expedic;áo que a Companhia de Minerac;áo vai fazer a
Serra de Aricambu. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 6 de fevereiro de 1856;
fl. 4 7.
783 • Oficio do presidente da Província ao padre Anto-

nio Raimundo Valle Sousa, diretor da Colonia
J anuária, informando-lhe estar ciente do envio
do mapa nominal dos 128 índios existentes nessa colonia ao diretor da colonizac;áo. Palácio da
Presidencia do Maranháo, 6 de fevereiro de 1856;
fl. 4 7.
784 • Portaria do presidente da Província concedendo

a Lourenc;o Martins Jorge, demissáo a pedido,
do cargo de diretor-parcial dos índios Gaviáo da
comarca da Chapada. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 7 de fevereiro de 1856;
fl. 51.
785 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral

dos índios, solicitando-lhe a indicac;áo do substituto de Lourenc;o Martins Jorge, diretor-parcial dos índios Gaviáo da comarca da Chapada.
Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
7 de fevereiro de 1856; fl. 51.
786 • Portaría do presidente da Província exonerando

o padre Antonio Raimundo Valle Sousa do cargo
de diretor-parcial da 2ª Diretoria de Índios do
Alto Pindaré. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 8 de fevereiro de 1856; fl. 51.
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787 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a exonera<;áo do padre Antonio Raimundo Valle Sousa
,. do cargo de
diretor-parcial da 2ª Diretoria dos Indios do Alto
Pindaré e solicitando-lhe a indica<;áo de outra
pessoa para substituí-lo. Palácio da Presidencia
da Província do Maranháo, 8 de fevereiro de
1856; fls. 51-52.
788 • Portaria do presidente da Província exonerando
Joaquim Aprígio Fernandes
do cargo de diretor,.
parcial da 4ª Diretoria dos Indios do Alto Pindaré.
Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
8 de fevereiro de 1856; fl. 52.
789 • Oficio do presidente<ia Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a exonera<;áo de Joaquim Aprígio Fernandes ,. do cargo de diretorparcial da 4ª Diretoria dos Indios do Alto Pindaré
e solicitando-lhe a indica<;áo de outra pessoa para
substituí-lo. Palácio da Presidencia da Província
do Maranháo, 8 de fevereiro de 1856; fl. 52.
790 • Portaria do presidente da Província exonerando
o padre Antonio Raimundo Valle Sousa do cargo
de diretor missionário da Colonia Januária.
Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
8 de fevereiro de 1856; fl. 53.
791 • Portaría do presidente da Província nomeando o
padre Carlos de Winckler para o cargo de missionário e diretor da Colonia J anuária. Palácio da
Presidencia da Província do Maranháo, 21 de fevereiro de 1856; fl. 62.
792 • Oficio do presidente da Província ao padre Carlos
de Winckler, comunicando-lhe sua nomea<;áo
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para o cargo de diretor missionário da Colonia
Januária do Alto Pindaré e a ordem dada ao Tesauro Público para lhe repassar trezentos mil
réis para seu transporte a dita colonia. Palácio
da Presidencia da Província do Maranháo, 21 de
fevereiro de 1856; fl. 63.
793 • Oficio do presidente da Província ao senhor Antonio Teixeira Pinto Guimaráes encarregando-lhe
da compra de ferro, a<;o. cobre, pqlvora, chumbo e instrumental para o fabrico de farinha e da
remessa deste material para a Colonia
Leopoldina, em Bacabal, termo do Alto Mearim.
Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
22 de fevereiro de 1856; fl. 65.
794 • Ofício do presidente da Província ao senhor Louren<;o Antonio da Silva, diretor interino da Colonia Leopoldina, comunicando-lhe que está remetendo ferro, a<;o, cobre, forno de cobre, tarraxa
de serralheiro, pólvora, chumbo e pedras de fogo
para o servi<;o dessa colonia. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 22 de fevereiro de 1856; fl. 66.
795 • Ofício do presidente da Província ao diretor da
Colonia de Sáo Pedro do Pindaré comunicandolhe a nomea<;áo do padre Carlos Von Winckler
para diretor missionário da Colonia Januária;
recomendando-lhe que de a ele auxilio necessário. Palácio da Presidencia da Província do
Maranháo, 22 de fevereiro de 1856; fl. ()6.
796 • Oficio do presidente da Província ao presidente
da Sociedade da Agricultura e Indústria Rural
Maranhense, solicitando-lhe a cessáo de um arado, urna grade e um arrancador de raízes neces-
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sários a Colonia Januária do Alto Pindaré. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 4
de marc;o de 1856; fl. 73.
797 • Oficio do presidente da Província ao padre Carlos

de Winckler, diretor da Colonia J anuária, autorizando-lhe comprar os objetos solicitados para
a colonia; informando-lhe que está tentando obter o arado, a grade e o arrancador de raízes para
enviar-lhe; informando-lhe que autorizou o Tesouro Público Provincial repassar-lhe a quantia
de duzentos mil réis para as despesas de instalac;áo da casa da missáo e compra de criac;óes.
Palácio da Presidencia da P¡;ovíncia do Maranháo,
4 de marc;o de 1856; fls. 73-74.
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800 • Portaria do presidente da Província nomeando o

padre Frederico Nolasco de Almeida para diretor da Colonia de Sáo Pedro do Pindaré. Palácio
da Presidencia da Província do Maranháo, 28 de
marc;o de 1856; fl. 106.
801 • Ofício do presidente da Província ao padre

Frederico Nolasco de Almeida, comunicando-lhe
sua nomeac;áo para missionário e diretor da Colonia de Sáo Pedro do Pindaré; determinandolhe que solicite do hispo diocesano autorizac;áo
para desempenhar suas func;óes na parte eclesiástica e também da Secretaria do Governo o título, que o permite entrar em exercício. Palácio
da Presidencia da Província do Maranháo, 28 de
marc;o ~e 1856; fl. 107.

798 • Oficio do presidente da Província ao presidente

da Sociedade de Agricultura e Indústria Rural
Maranhense agradecendo-lhe o atendimento do
pedido que lhe fizera para ceder instrumentos
de lavoura para a Colonia Januária; autorizando-lhe a receber junto ao Tesauro Público Provincial a importancia correspondente aos prec;os dos referidos instrumentos. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 5 de marc;o
.de 1856; fls. 74-75.
799 • Oficio do presidente da Província ao padre Carlos

de Winckler, diretor da Colonia Januária, autorizando-lhe receber na residencia do presidente
da Sociedade de Agricultura e Indústria Rural
Maranhense um arado, um cultivador e urna grade escocesa para essa colonia. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 5 de marc;o
de 1856; fl. 76.

802 • Ofício do presidente da Província ao padre Carlos

de Winckler, diretor da Colonia Januária, comunicando-lhe ter expedido ordem ao Tesauro Público para pagar as despesas feitas na compra ·
de objetos para a referida colonia. Palácio da
Presidencia da Província·do Maranháo, 2 de abril
de 1856; fl. 112.
803 • Oficio do presidente da Província ao tenente-co-

ronel José Maria Barreta Júnior, diretor-geral dos
índios comunicando-lhe ter chamado a atenc;áo
do juiz municipal e do delegado de Polícia da
Chapada, ordenando-lhes providencias para acabar como problema existente na aldeia dos índios Canela da Serra Branca, que segundo o maioral desses índios, indivíduos moradores das vizinhanc;as da aldeia soltam gado dentro das roc;as plantadas pelos índios, apesar de estarem
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cercadas. Palácio da Presidencia da Província do
Maranhao, 9 de abril de 1856; fls. 119-120.

J anuária, onde encontrará.o mais apoio do governo e "mais pronta civiliza<;áo". Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 1O de maio
de 1856; fls. 140-141.

_8 04 • Ofício do presidente da Província ao tenente-co-

ronel José MariaBarreto Júnior, diretor-geral dos
índios, informando-lhe ter expedido ordem ao
Tesouro Provincial para indenizar-lhe os gastos
comos índios Canela pertencentes a DiretoriaParcial do Al.percata. Palácio da Presidencia da
Província do Maranhao, 12 de abril de 1856; fl.

808 • Ofício do presidente da Província ao padre

Frederico Nolasco da Almeida, diretor da Colonia
de Sáo Pedro do Pindaré, comunicando-lhe estar ciente de sua posse no cargo de diretor missionário dessa colonia. Palácio da Presidencia da
Província do Maranhao, 23 de maio de 1856; fls.

122.
805 • Portaría do presidente da Província nomeando o

major Martiniano José Moreira para diretor-parcial dos índios Gaviao e Caractajé, existentes na
margem esquerda dorio Grajaú. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 7 de maio
de 1856; fl. 136.

151-152.
809 • Ofício do presidente da Província ao diretor-geral

dos índios dizendo-lhe concordar que o diretorparcial dos índios Canela d a comarca da
Chapada fa<;a o ensaio de coloniza<;áo, na diretoria a seu cargo, r~unindo as tres aldeias no
Brejo da Mucura; autorizando-lhe a fornecer ao
referido diretor os objetos constantes em rela<;áo anexa. Palácio da Presidencia da Província
do Maranháo, 26 de maio de 1856; fls. 153-154.

806 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral

dos índios, comunicando-lhe ter remetido aocomandante da 2ª .C ompanhia de Pedestres e delegado de Polícia do termo da Chapada os brindes
para serem entregues ao diretor-parcial dos índios Gaviao e Caractajé, devendo este fazer a
devida distribui<;ao. Palácio da Presidencia da
Província do Maranhao, 7 de maio de 1856; fl.

8 1O • Ofício do presidente da Província ao conselheiro

Joaquim Vieira da Silva Sousa, presidente da
Sociedade de Agricultura e lndústria Rural
Maranhe11se, solicitando-lhe colocar a disposi<;ao do negociante José Antonio da Silva Guimar aes a "escarda" para que este a envie ao diretor
da Colonia Januária. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 29 de maio de 1856; fls .

136.
807 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Joa,,
quim Sérvulo, diretor da 1 ª Diretoria de Indios

do Pindaré, comunicando-lhe ter concedido aos
capitaes Miguel e ltaohy da tribo Guajajara permissáo para aldear-se onde lhes convier, a beira
dorio no Alto Pindaré; recomendando-lhe convencer esses índios a ficarem na Colonia
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158-159.
81 1 •

Ofício do presidente da Província ao diretor da
Colonia Januária, comunicando-lhe estar remetendo a "escarda", complemento dos instrumentos solicitados, para uso da colonia a seu cargo.
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Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
29 de maio de 1856; íl. 159.
812 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonizac;ao, comunicando-lhe ter expedido ordem ao Tesauro Provincial para pagar aos comerciantes os objetos que forneceram aos capitaes de índios da Colónia Leopoldina. Palácio da
Presidencia da Província do Maranhao, 6 de junho de 1856; fl. 165.
813 • Oficio do presidente da Província aos senhores
Fournier, Rordorf e Cia., solicitando-lhes comprarem e entregarem ao padre Winckler, diretor
da Colónia Januária, os objetos constantes da
relac;áo anexa. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao, 11 dejunho de 1856; fls. 166167.
Obs: Abaixo <leste oficio está transcrita a relac;ao dos
objetos a que se refere.
814 • Portaria do presidente da Província nomeando o
padre Carlos von Winckler para diretor da 2ª Diretoria-Parcial do Pindaré, que vai da Colónia
Januária a aldeia Boa Vista. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao, 13 de junho de
1856; fls. 169-170.
815 •Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a nomeac;ao do
padre Carlos von Winckler para diretor da 2ª Diretoria-Parcial do Pindaré, em substituic;ao ao
padre Antonio Raimundo do Valle Sousa, que
pedira demissao. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 13 de junho de 1856; fl.
170.

816 • Oficio do presidente da Província ao senhor Lourenc;o António da Silva, diretor da Colónia
Leopoldina, informando-lhe estar remetendo os
medicamentos solicitados para tratamento dos
índios doentes de desinteria; autorizando-lhe a
contratar enfermeiro enquanto durar a epidemia;
advertindo-lhe de que despesas feitas sem a devida autorizac;ao, nao seráo pagas. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao, 1° de julho
de 1856; fls. 177-178.
81 7 • Portaria do presidente da Província nomeando o
cidadao Frederico Augusto de Sousa para diretor-parcial dos índios Mateiro e outros que "vagam" nas margens do Alto Mearim. Palácio da
Presidencia da Província do Maranhao, 2 de julho de 1856; fl. 179.
818 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a nomeac;áo do cidadao Frederico Augusto de Sousa para diretorparcial dos índios Mateiro e outros que "vagam"
nas margens do Alto Mearim. Palácio da Presidencia da Província do Maranhao, 2 de julho de
1856; fl. 179.
819 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Frederico Augusto de Sousa, diretor-parcial dos
índios Mateiro, autorizando-lhe comprar os brindes solicitados para serem distribuídos aos índios, devendo registrar os nemes dos que os receberem. Palácio da Presidencia da Província do
Maranhao, 7 de julho de 1856; fls. 183-184.
820 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe ter recebido seu
pedido de providencias em defesa do capitao das
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4 aldeias do Bab{o Grajaú, Tomé Barreto, acusado do assassinato e que vive preso na aldeia do
Mearim; declarando-lhe ter exigido das autoridades da vila do Mearim informac;áo do crime
para as devidas providencias; recomendando-lhe
mandar tranqüilizar o espírito dos índios, evitando que "se entranhem pelas matas". Palácio
da Presidencia da Província do Maranháo, 21 de
julho de 1856; fl. 193.
821 • Ofício do presidente da Província ao padre
Federico Nolasco de Almeida, diretor da Colonia
de Sáo Pedro do Pindaré, reconhecendo seus
esforc;os no sentido de levar a colonia a prosperar e recomendando-lhe continuar para o bem
do estabelecimento. · Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 22 de julho de 1856; fls.
195-196.
822 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Manoel Rodrigues de Mello Uchoa, diretor dos
índios Guajajara de Barra do Corda, determinando-lhe colocar cem índios Guajajara a disposic;áo
do diretor do Corpo de Trabalhadores
,.
Indios, a serem empregados na abertura de urna
estrada de Barra do Corda a Caxias, da qual está
encarregado esse diretor. Palácio da Presidencia
da Província do ~1aranháo, 24 de julho de 1856;
fls. 197-198.
823 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial da Colonia Leopoldina, autorizando-lhe fazer as despesas necessárias com o fabrico das
rodas de ralar mandioca, de grande necessidade
no servico da colonia. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 1° de agosto de 1856; fl.
203.
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824 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Manoel Jacinto Ribeiro, louvando-o pelo valioso
servi<;o prestado em beneficio dos lavradores de
Viana, conseguindo pacificar os índios Timbira
e reconciliá-los com os Guajajara; reconhecendo acertado apresentar ao diretor e missionário
da Colonia de Sáo Pedro do Pindaré o intérprete
José Bento de Barros. Palácio da Presidencia
d a Província do Maranháo, 2 de agosto de 1856;
fl. 205.
825 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia Sáo Pedro, comunicando-lhe que o diretor-geral dos índios deve dar urna comissáo ao
intérprete. Palácio da Presidencia da Província
do Maranháo, 6 de agosto de 1856; fl . 211.
826 • Ofício do presidente da Província ao diretor da
Colonia Sáo Pedro, comunicando-lhe nao ter recebido os vidros onde seráo postas os remédios
para a botica da colonia. Palácio d a Presidencia
da Província do Maranháo, 6 de agosto de 1856;
fl. 214.
827 • Oficio do presidente da Província ao diretor interino da Colonia Leopoldina, declarando-lhe que
se indenize da porc;áo de pólvora e chumbo gasta pelo destacamento existente na colonia. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 7
de agosto de 1856; fl. 215.
828 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Justino Inocencio Caldas, diretor-parcial dos ·
índios Timbira, recomendando-lhe esforc;os no
sentido de chamar a paz os índios , por meio de
brindes ou outros meios, que possa dar bons
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resultados. Palácio da Presidencia da Província
do Maranháo, 9 de agosto de 18~6; fls. 220-221.
829 • Ofício do presidente da Província ao padre
Fredrico Nolasco de Almeida, diretor missionário da Colonia de Sáo Pedro do Pindaré, informando-lhe ter mandado entregar-lhe os medicamentos e outros objetos solicitados para a
colonia. Palácio da Presidencia da Província do
Maranháo, 9 de agosto de 1856; fls. 222-223.
830 • Ofício do presidente da Província ao padre
Frederico Nolasco de Almeida, diretor missionário da Colonia de Sáo Pedro do Pindaré, fazendo-lhe observa<;óes sobre a necessidade da
colonia se manter sém auxilios da Província, em
vista de ter sido devidamente montada e receber
ajuda para alimenta<;áo dos índios durante anos,
o que náo deve mais continuar; informando-lhe
estar mandando fornecer os objetos solicitados,
no entanto, a colonia deverá indenizar os cofres
públicos dessas despesas com o que for produzido; informando-lhe qúe existe na colonia índi~
os que aprenderam oficios de ferreiro e carapina,
podendo serem empregados nas obras; autorizando-lhe contratar o boticári9 de Mon<;áo para
aplicar os remédios aos índios; recomendandolhe que empregue todos os esfor<_;os para que os
índios se dediquem ao trab~ho. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 18 de agosto de 1856; fls. 229-230.
Ú BS: ABALXO OESTE OFÍCJO SEG UE A RELA9Á0 DOS 08.JETOS QUE O PRESIDENTE
DA PROVÍNCIA MANDOU FORNECER A COLONIA DE S AO P EDRO DO P JNDARÉ.

831 • Ofício do presidente da Província ao padre
Frederico Nolasco de Almeida, diretor da Coló-

nia de Sáo Pedro do Pindaré, dizendo-lhe apoiar
a sua iniciativa de mandar quatro índios limpar
um caminho que vai dessa colonia ao Aritohy,
bem como, a de fornecer brindes a esses índios.
Palácio da Presidencia.da Província do Maranháo,
18 de junho de 1856; fl. 231 .
832 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe ter expedido ordem
ao Tesouro Público Provincial para fazer o pagamento das despesas feitas com :o fardamento de
dois índios. Palácio da Presidencia da Província
do Maranháo, 19 de agosto de 1856; fl. 232.
833 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Ignácio Raimundo Castelo, comunicando-lhe ter
fornecido ao diretor da Colonia Januária os necessários brindes para serem distribuídos aos
índios dessa colonia. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 19 de agosto de 1856;
fl . 232.
834 • Ofício do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, remetendo-lhe oficios do subdelegado .
de Polícia e do diretor-patcial dos índios de
Grajaú para que possa exercer sobre os índios·o
direito de prote<;áo. Palácio da Pi-esidencia da
Província do Maranháo, 19 de agosto de 1856;
fls. 232-233.
835 • Oficio do presidente da Província ao senhor
Frederico
Augusto de Sousa, diretor do Corpo
,.
de Indios Trabalhadores, informando-lhe que
expediu ordem ao Tesouro Provincial para pagar a canta da ambulancia e entregar-lhe a quantia de quatrocentos mil réis para a compra do
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óculos de alcance, necessário a auxiliar na abertura da picada, que vai da vila de Barra do Corda a de Caxias. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 21 de agosto de 1856; fls.
234-235.
836 • Oficio do presidente da Província ao diretor-parcial da 3ª Diretoria do Pindaré, informando-lhe
ter recebido a rela<;áo das aldeias existentes nessa diretoria e do número de índios da tribo
Guajajara, que nelas h abitam. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo , 2 de setembro de 1856; fl. 246.
83 7 • Oficio do presidente da Província ao brigadeiro
José Maria Barreto Júnior, diretor-geral dos índios, ordenando-lhe enviar as informa<_;óes sobre os índios selvagens e aldeados, e sobretudo
o que possa interessar a catequese e civilizac;áo
deles. Palácio da Pres idencia da Província do
Maranháo, 15 de setembro de 1856; fl. 252.
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essa colonia. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 3 de outubro de 1856; fl. 260.
840 • Oficio do presidente da Província ao diretor interino da Colonia Leopoldina, autorizando-lhe
mandar fazer fardas, calc;as e bonés para alguns
índios da colonia. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 17 de outubro de 1856; fl.
270.
8 41 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Manoel Rodrigues de Mello Uchoa (Barra do
Corda), dizendo-lhe estar ciente do auto de perguntas feitas ao maioral dos índios Canela pelo
delegado de Polícia e que nas respostas dele, náo
está claro que tenha feíto ou autorizado alguém
fazer petic;áo de queixa contra sua pessoa, nem é
exata a alegac;áo de náo ter pago os índios
engajados na explorac;áo das matas do Codó.
Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
18 de outubro de 1856; fls. 270-271.

838 • Oficio do president~ da Província ao senhor Lourenc;o Antonio da Silva, diretor-parcial da Colonia Leopoldina, dizendo-lhe estar. ciente de que
recebeu os medicamentos para o tratamento dos·
índios dessa colonia. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo , 24 de setembro de 1856;
fl. 257.

842 •Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, informando-lhe ter conhecimento de
que o índio Sebastiáo José de Matos intitula-se
principal de Sáo Miguel dos Índios, exercendo a
func;áo de diretor; solicitando-lhe que envie proposta para nomeac;áo do diretor-parcial dessa
aldeia a fim de acabar com essa situac;áo anormal. Palácio da Presidencia da Província do
Maranháo, 20 de outubro de 1856; fls. 271-272.

839 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia de Sao Pedro do Pindaré, dizendo-lhe
estar ciente de que recebeu do capitáo Manoel
Jacinto Ribeiro, armas, baionetas, cartuchos, balas e generos que a Província mandou fornecer a

843 • Ofício do secretário da Presidencia da Província
ao major Joaqúim Raimundo Nunes Belfort,
comunicando-lhe sua nomeac;áo para o cargo de
diretor-parcial dos índios do lugar de Sáo Miguel.
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Secretaria da Presidencia da Província do
Maranháo, 25 de outubro de 1856; fl. 274.
844 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a nomeac;áo do
major Joaquim Raimundo Nunes Belfort para
diretor-parcial dos índios do lugar de Sao Miguel.
Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
25 de outubro de 1856; fls. 275-276.
845 • Portaria do presidente da Província nomeando
frei Hermínio de Santa Mónica Assunc;áo para o
cargo de missionário da Colonia Leopoldina. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo,
3 de dezembro de. 1856; fl. 229.
846 • Oficio do presidente da Província ao capitáo Lourenc;o Antonio da Silva, comunicándo-lhe a nomeac;ao do frei Hermínio de Santa Mónica Assunc;áo para o cargo de missionário da Colonia
Leopoldina e dispensando-o da direc;ao dessa
colonia. Palácio da Presidencia da Província do
Maranháo, 3 de dezembro de 1856; fl. 292.
84 7 • Ofício do presidente da Província ao capitáo
Frederico Augusto de Sousa, diretor do Corpo
de Trabalhadores Índios, informando-lhe estar
ciente do início dos seus trabalhos de abertura
da picada partindo da fazenda Reserva rumo a
Caxias; ·c omunicando-lhe ter expedido ordem ao
engenheiro administrador da obra do canal da
Lagem Grande para colocar a sua disposic;áo a
igarité que lhe foi cedida. Palácio da Presidencia
da Província do Maranháo, 15 de dezembro de
1856; fls. 300-301 .
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848 • Ofício do presidente da Província ao capitáo
Frederico Augusto de Sousa, diretor do Corpo
de Trabalhadores Índios, autorizando-lhe a alugar quatro homens para o servi<;o da abertura
da picada, da qual está encarregado. Palácio da
Presidencia da Província do Maranháo, 18 de dezembro de 1856; fl. 301.
Livro 24 ( 1857)
849 • Ofício do presidente da Província ao diretor-geral dos índios, solicitando informac;áo sobre o
estado dos índios Guajajara por ter sabido que
se encontram em situac;áo deplorável; autorizando-lhe propor substituic;áo do seu diretor se julgar necessário. Palácio· da Presidencia da Província do Maranháo, 8 dejaneiro de 1857; fl. 08.
850 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, transmitindo-lhe ioformac;óes sobre
atentados feitos pelos índios da tribo Guajajara
em Pindaré e solicitando-lhe que proponha medidas para evitar novos assaltos aos moradores
dessa regiáo. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 3 de fevereiro de 1857; fl. 25.
851 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, informando-lhe que por determinac;ao do Governo Imperial deve relacionar as aldeias, malocas ou grupos de índios existentes,
declarando o número deles, o lugar em que vivem, a sua indústria e meios de vida, sua língua,
bem como apontar medidas convenientes para
aldeá-los. Palácio da Presidencia da Província do
Maranháo, 30 de maio de 1857; fls. 86-87.
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852 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, determinando-lhe informar sobre o
estado dos aldeamentos de índios; sua populac;áo, agricultura e indústria; devendo indicar as
causas da decadencia de algumas aldeias e os
meios que julgar necessários para convidar os
índios a se aldearem. Palácio da Presidencia da
Província do Maranháo, 30 de maio de 1857; fls.
87-88.
853 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a informac;áo do
hispo diocesano de que o padre Carlos de
Winckler, diretor da Colonia Leopoldina seguiu
para essa colonia sem ter recebido as "faculdades necessárias para o exercício desse ministério"; devendo o mesmo receber a "congrua" somente depois de estar canonicamente habilitado
para o servic;o. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 18 de junho de 1857; fl. 96.
854 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, solicitando-lhe indicac;áo de pessoa
para exercer as f~c;óes de diretor-parcial dos
índios Gaviáo. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 6 de julho de 1857; fls. 107108.
855 • Oficio do presidente da Província ao padre Ignácio
Mendes de Moraes e Silva, diretor-parcial das
aldeias de Grajaú, comunicando-lhe a remessa
de brindes para os índios Timbira, conforme pedido; dizendo-lhe que empregue esforc;os no sentido de chamar esses índios a paz. Palácio da

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HlSTÓRIA INDÍGENA NO MARANHÁO

277

Presidencia da Província do Maranháo, 1O de
setembro de 185 7; fl. 132.
856 • Oficio do presidente da Província ao niajor José
Antonio da Silva Guimaráes, comunicando-lhe
ter expedido ordens a Tesouraria da Fazenda
para lhe fazer o pagamento da importancia referente aos objetos comprados e remetidos ao diretor das aldeias de índios do Grajaú. Palácio da
Presidencia da Província do Maranháo, 25 de
setembro de 1857; fl. 142.
857 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe a nomeac;áo de José
Francisco dos Santos para servir de intérprete
dos índios da Diretoria-Parcial de Capivary, do
termo de Viana. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 20 de outubro de 1857; fl.
152.
858 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Justino Inocencio Colas, diretor-parcial dos índios no Capivary, em Viana, comunicando-lhe
estar remetendo, por intermédi<? do juiz de Direito da comarca, os brindes para serem distribuídos aos índios Timbira e J aquenes [sic]; recomendando-lhe continuar empregando esforc;os
no sentido de chamar os índios ao trabalho e
acabar com a inimizade entre eles, usando para
isso o trabalho do intérprete José Francisco dos
Santos que deve continuar nesse lugar, prestando-lhe obediencia. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 20 de outubro de 1857; fls.
152-153.
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859 • Oficio do presidente da Província ao senhor José
Maria Barreto, diretor-geral dos índios, comunicando-lhe a demissáo de Manoel Rodrigues de
Melo Uchóa do cargo de diretor-parcial dos índios de Barra do Corda e a nomea<;áo de J oáo da
CunhaAlcanfor para substituí-lo. Palácio da Presidencia da Província do Maranháo, 22 de outubro de 1857; fl. 154.
860 • Oficio do presidente da Província ao senhor J oáo
da Cunha Alcanfor (Chapada), autorizando-lhe
entrar em exercício do cargo de diretor-parcial
•
dos índios de Barra do Corda, devendo solicitar
o título dentro de quatro meses. Palácio da Presidencia da Províncía do Maranháo , 22 de outubro de 1857; fl. 155.
861 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, comunicando-lhe ter aq.torizado Joáo
da Cunha Alcanfor entrar em exercício do cargo
de diretor-parcial dos índios de Barra do Corda,
independente do recebimento do título. Palácio
da Presidencia da Província do Maranháo, 22 de
outubro de 1857; fl. 155.
862 • Ofício do presidente da Província ao senhor
Frederico Augusto de Sousa, diretor do Corpo
"
de Indios
Trabalhadores na Chapada, ordenando informar sobre o trabalho da abertura da picada entre essa vila e a cidade de Caxias, afirmando-lhe considerar de grande importancia
essa obra, devendo ser concluída logo. Palácio
da Presidencia da Província do Maranháo, 22 de
outubro de 1857; fls. 155-156.
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863 • Oficio do presidente da Província ao diretqr-geral dos índios , informando-lhe ter demitido
Justino Inocencio Caldas do cargo de diretorparcial dos índios do lugar Capivary (Viana) e
nomeado para substituí-lo o capitáo Severiano
José Muniz. Palácio da Presidencia da Província
do Maranháo, 24 de dezembro de 1857; fl. 198.
864 • Notifica<;áo da Secretaria de Governo comunicando ao capitáo Severiano José Muniz sua nomea<;áo pelo presidente da Província para o cargo de diretor-parcial dos índios do lugar Capivary,
termo de Viana, devendo solicitar o respectivo
título para entrar em exercício. Secretaria do Governo do Maranháo, 24 de dezembro de 185 7;
fis. 198-199.

Livro 25 ( 1858-1860 l
865 • Notifica<_;áo do secretário de Governo comunicando ao senhor José Feliciano de Campos que
o presidente da Província o nomeou para o cargo de diretor-parcial dos índios do Capivary, na
comarca de Viana. Secretaria do Governo do
Maranháo, 19 de mar<;o de 1858; fl. 24.
866 • Notifica<_;áo do secretário de Governo comunicando ao diretor-geral dos índios que expediu a
ordem para a demissáo do índio Antonio
(Guajajara) em um dos lugares reservados aos
indígenas no estabelecimento dos educandos.
Secretaria do Governo do Maranháo, 12 de abril
de 1858; fl. 34.
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"

867 •Oficio do presidente,da Província ao diretor-geral
dos índios, determinando-lhe informar sobre a
catequese dos índios e a situa<;ao de suas aldeias para satisfazer exigencias do Ministério do
lmpério. Palácio do Governo do Maranhao, 23
de setembro de 1858; fl. 86.
868 • Oficio do presidente da Província ao diretor-geral
dos índios, ordenando-lhe advertir o diretor-parcial dos índios do termo de Barra do Corda para
que nao continuem os abusos praticados contra
os índios Mateiro por indivíduos que roubam
produtos de suas ro<;as e tiram seus filhos das
aldeias em proveito próprio; ordenando-lhe reclamar do juiz municipal as necessárias providencias a esse respeito. Palácio do Governo do
Maranhao, 4 de outubro de 1858; fl. 90 . .
869 • Oficio do presidente da Província ao subdelegado
de polícia de Mon<;ao, ordenando-lhe enviar informa<;óes sobre o estado das colonias de índios
existentes no distrito de suajurisdi<;ao, bem como
do comportamento dos seus respectivos diretores. Palácio do Governo do Maranháo, 12 de fevereiro de 1859; fl. 150.
870 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia de Sao Pedro do Pindaré, solicitandolhe informar sobre a conveniencia de estabelecer urna colonia para os índios Timbira em
Lagem, indicando os meios de efetivá-la. Palácio
do Governo do Maranhao, 18 de abril de 1859;
fl. 186.

• 8 71 • Oficio do presidente da Província ao diretor da
Colonia de Sáo Pedro do Pindaré, ordenandolhe apresentar ao diretor-parcial, José Feliciano
de Campos , os índios Guajajara Manoel
Macamaké, Tuchapeo e Ubi conhecedores da língua dos Timbira para auxiliarem como intérpretes na pacificac_;ao dessa tribo. Palácio do Governo do Maranhao, 18 de abril de 1859; fl. 186.
872 •Oficio do presidente da Província ao senhor Ovídio
da Gama Lobo, encarregando-lhe de comprar os
objetos constantes em urna rela<;ao anexa para
serem fornecidos aos índios da Chapada. Palácio do Governo do Maranhao, 16 de janeiro de
1860; fl.. 387.
Livro 27 (1860-1861)
873 • Oficio do presidente da Província ao mordomo
dos hospitais da Santa Casa da Misericórdia,
ordenando-lhe mandar recolher ao hospital o
índio Marcos, que lhe será apresentado pelo comandante do Forte de Sáo Luís, para o devido
tratamento. Palácio do Governo do Maranháo, 9
de mar<;o de 1860; fl. 21.
8 7 4 • Oficio do presidente da Província ao capitao
Ignácio José.Ferreira, encarregando-lhe da compra dos objetos constantes em rela<;ao anexa para
serem fornecidos aos índios Guajajara da 5ª Diretoria do Grajaú. Palácio do Governo do
Maranhao, 31 de outubro de 1860; fl. 126.
8 75 • Ofício do presidente da Província ao capitáo
Ignácio José Ferreira, autorizando-lhe entregar

ao diretor-parcial dos índios Guajajara da 5ª
Diretoria do Grajaú os objetos que fora incumbido de comprar, como também, a quantia de
11850 réis. Palácio do Governo do Maranhao, 3
de novembro de 1860; fl. 127.
S ECRETARIA DO ÜOVERNO

876 • Oficio do presidente da Província ao capitao
Ignácio José Ferreira, encarregando-lhe da compra de fardamento para o maioral dos índios
Guajajara da 20ª Diretoria de índios dorio Grajaú.
Palácio do Governo do Maranháo, 3 de novembro de 1860; fl. 128.
877 • Ofício do presidente da Província ao capitáo
Ignácio José Ferreirá, encarregando-lhe da compra dos objetos constantes em rela<;áo anexa para
serem fornecidos aos índios Mateiro da 3ª Diretoria da comarca da Chapada. Palácio do Gover•
no do Maranhao, 25 dejaneiro de 1861; fl. 157.

II - Registros e minutas de oficios expedidos pelos presidentes da Província do Maranhao aos ministros e
outras autoridades do Governo Central (Rio de janeiro) - (1828-1875)
Ministério do Império

Livro O1 ( 1854-1860 l
Registro de ofícios do presidente da
Província ao ministro e secretário de
Estado dos Negócios do Império.

878 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe sobre o assentamento da Colonia
Militar do Gurupi, na margem direita do rio do
mesmo nome, fazendo urna descri<;ao detalhada
do local, que oferece todas as condi<;óes de salubridade, fertilidade e defesa para a colonia; informando-lhe que o rio Gurupi apresenta no seu
curso parte navegável e parte obstruído por cachoeiras, que dificultam a navega<;ao; o vale do
rio é habitado por várias tribos de índios, quase
todos Gamela e Tembé, vindos do Pindaré, já em
parte civilizados, pois além de se empregarem
no comércio, se relacionam com os brancos, fa-
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lam a língua portuguesa, fazem uso de arma de
fago e trabalham assalariados; há outras tribos:
Guajá e Manajó, que ainda conservam os hábitos da vida errante, mas sáo pacíficos e fáceis de
serem civilizados pela catequese e uso das transa<;óes comerciais, senda esses índios remanescentes da Missao do Gurupi, fruto do trabalho
missionário dos jesuítas e que podem ser de grande utilidade a colonia. Palácio do Governo . do
Maranháo, 3 de agosto de 1854*; fls. Slv-55.

881 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Cauto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe as providencias tomadas para libertar dais índios que haviam entrado como pagamento da dívida de um regatáo falecido; os referidos índios foram entregues a guarda do missionário diretor da Colonia Sao Pedro do Pindaré.
Palácio do Governo do Maranháo, 4 de novembro de 1854; fls. 29-29v.

879 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao conselheiro Luís Pedreira do Cauto Ferraz,
ministro e secretário de Estado dos Negócios do
Império, comunicando-lhe ter autorizado a forma<;áo de urna bandeira composta de 60 pessoas , inclusive 15 índios domésticos e 15 prac;as
de linha, para fazer urna entrada aos índios
Gamela e Mateiro que habitam as cabeceiras do
rio Codó e que pretendem fazer correrías pelas
fazendas circunvizinhas; tendo o chefe dabandeira recebido recómendac;óes para evitar violencia com os índios. Palácio do Governo do
Maranháo, 5 de agosto de 1854; fls. 14-14v.

882 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Cauto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe que providenciou para que fossem
contratados, através da Lega<;áo Imperial em Lisboa, seis religiosos julgados aptos para a
catequese e civiliza<_;ao dos indígenas, tendo em
vista a falta de padres na Província, que queiram
prestar esse servic;o e senda informado de que
em Portugal seria fácil obte-los. Palácio do Governo do Maranháo, 22 de novembro de 1854;
fl. 32.

880 • Oficio do presidente.da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Cauto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe que táo lago seja efetuada a instala<_;áo da Colonia Militar de Sáo Pedro de Alcantara
providenciará o aldeamento dos índios que vivem no vale do Gurupi, cuidando para que náo
sejam usados contra eles atas de violencia. Palácio do Governo do Maranháo, 23 de outubro de
1854; fl. 25.

883 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Cauto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe que, em vista da deficiencia de bra<;os africanos para a navega<;áo e agricultura,
deve-se tirar partido da catequese e civilizac;áo
das numerosas tribos de índios que vagam pelas
margens dos rios Mearim, Gurupi, Pindaré e
Grajaú; informando-lhe que tem fundado missóes e criado diretorias-parciais de índios, bem
como, nomeado os respectivos diretores, recomendando-lhes, além das suas obriga~óes legais,

•

Este oficio é do ano de 1854. mas fo¡ registrado em 1855
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a abertura de estradas para possibilitar a comunica<;ao das diretorias entre si e o emprego de
todos os meios indispensáveis para evitar o rapto e a venda dos índios selvagens. Palácio do Governo do Maranhao, 23 de novembro de 1854;
fls. 34-34v.
884 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe sobre a bandeira realizada contra os
índios Gamela e Mateiro habitantes das cabeceiras do rio Codó, tendo havido conflito entre as
partes, resultando em alguns mortos e feridos, e
sendo presos 6 índios, 11 índias, 17 colomis [sic],
01pretoe01 preta; poucos se evaAiram; segundo informa<;óes do comandante Uchóa a agressao partiu dos pretos quilombolas, que estavam
no meio dos índios. Palácio do Governo do
Maranhao, 19 de dezembro de 1854; fls. 38v39.
885 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreiras do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe o conflito havido entre os índios
Gaviao da comarca da Chapada e os habitantes
de fazendas próximas dessa vila, devido a assaltos e mortes praticados por esses índios; foram
mortos quatro índios no conflito, tendo sido tomadas as providencias necessárias a obstar as
correrias dos "selvagens". Palácio do Governo do
Maranhao, 2 de janeiro de 1855; fls. 40v-41.
886 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secre-
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tário dos Negócios do Império, informando-lhe
ter recebido o seu aviso comunicando a aprova<;áo das medidas tomadas em prol da catequese
e civiliza<_;ao dos índios que vagam pelas margens dos ríos Mearim, Gurupi, Pindaré e Grajaú.
Palácio do Governo do Maranháo, 9 de janeiro
de 1855; fl. 42v.
887 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comu- ·
nicando-lhe ter sido informado da existencia de
"consideráveis malocas de índios selvagens formadas de cem, duzentos e até quatrocentos arcos", cujos índios se apresentam nas fazendas
situadas as margens do rio Mearim, causando
susto em seus moradores; comunicando-lhe também as medidas a serem tomadas para conter
possíveis ataques, entre elas: colocar dois fortes
<;iestacamentos nos pontos mais arr.iscados do
~io Mearim, providenciar o aldeamento desses
í~dios no próprio local ou mandar traze-los para
acapital e distribuí-los nos antigos aldeamentos
de S. José e Vinhais. Palácio do Governo do
Maranháo, 13 de janeiro de 1855; fls. 42v-43v.
888 •

Of~cio

do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe suas providencias no sentido de enviar os esclarecimentos exigidos por esse Ministério sobre o número de índios aldeados existentes na Província e a extensáo e valor das propri:e dades pertencentes as respectivas aldeias.
PaJ.;ácio do Governo do Maranháo, 13 de janeiro
de 11855; fl. 43v.
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889 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, passando-lhe informac;óes enviadas pelo diretor da
Colonia Militar de Sáo Pedro de Alcantara do
Gurupi e as determinac;óes desta Presidencia
sobre os servic;os feítos na colonia; informandolhe também sobre a visita que recebeu de índios
da nac;áo Tembé, dizendo-lhe ainda esperar outros índios da nac;áo Canela, que se mostram já
sem os receios demonstrados quando da instalac;áo da colonia e que tem passado instruc;óes
para que esses índios sejam tratados com benevolencia para evitar revoltas; informando-lhe ainda sobre a descoberta da goma elástica no
Gurupi, existindo 02 (dois) seringais, um pouco
acima da colonia, tendo recomendado ao diretor a sua explorac;áo. Palácio do Governo do
Maranháo, 12 de fevereiro de 1855; fls. 58v-60v.
890 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe, conforme foi solicitado, sobre as estradas e pontes existentes nesta Província, fazendo-lhe a declarac;áo de que estas náo existem propriamente, o transporte dos produtos é quase
sempre feíto pela via fluvial, o que é facilitado
pela proximidade das fazendas de ríos navegáveis; no entanto, cita a abertura da estrada da
Chapada a vila da Barra do Corda e desta a Pedreira como objetivo de ligar o Alto-Mearim com
o Itapecuru; ressaltando que estas estradas foram feítas com o trabalho dos indígenas, além
destas, destaca outras que estáo sendo abertas
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em alguns pontos da Província. Palácio do Governo do Maranháo, 17 de marc;o de 1855; fls.
93-95.
891 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe, conforme fora solicitado, sobre o
estado das aldeias da Província, declarando acha- ·
rem-se os índios da Chapada e do Alto Pindaré
"quase abandonados", o que o levou a dividí-los
em sete diretorias-parciais e a criar um corpo de
trabalhadores indígenas para serem empregados
na abertura da estrada que vai da vila de Barra
do Corda ao lugar da Pedreira, no termo de
Coroatá, o que tem dado resultados pela boa vontade com que os índios se entregam ao trabalho,
portanto, essa instituic;áo deverá se estender aos
ríos Pindaré, Gurupi é Tocantins, onde existem
índios Guajajara e Manajé dados ao trabalho;
quanto as tres missóes: Sáo Pedro, J anuária e
Leopoldina náo tem prosperado, faltam-lhes missionários, que se dediquem a catequese e civilizac;áo dos índios, mesmo assim há muitos índios aldeados trabalhando na agricultura. Palácio
do Governo do Maranháo, 17 de marc;o de 1855;
fls. 95v-97.
892 • Ofício do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe, conforme fora solicitado, sobre o
estado dos aldeamentos dos índios, sua populac;áo, atividades produtivas e causas da decadencia de algumas aldeias. Fazendo urna retrospectiva do estabelecimento das primeiras missóes a
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partir de 1816, vai discorrendo sobre várias missóes localizadas nas margens dos ríos Munim,
Pindaré, Grajaú. Mearim e Itapecuru, que procuravam "chamar a paz". entre outros, os "ferozes" índios Cahy-cahy, Tabajara, Aranhy; seguindo, comenta sobre os missionários da Companhia de Jesus, sua expulsao e rea<;ao, sobre a
cria<;ao das diretorias para administra<;ao dos
aldeamentos; sobre o trabalho de índios no servi<;o público; sobre a dificuldade dos diretores
levarem os índios a se entregarem ao trabalho,
preferindo a liberdade plena. o que contribuiu
para o esvaziamento dos aldeamentos; em seguida, relata sobre as povoac;óes de índios que
passaram para vila a partir de 1757, observando que após a exp'ulsao dos jesuítas pouco se
cuidou do aldeamento dos índios e que ainda
nao tem informa<;ao precisa sobre os atuais
aldeamentos, informando que em 1848 existiam
5 diretorias distribuídas nas comarcas da
Chapada, de Viana e de Caxias, cujos índios pertenciam a diversas tribos: Canela. Mateiro, Gaviao, Caractagé, Guajajara. Palácio do Governo
do Maranhao, 22. de janeiro de 1856; fls. 157160v.
893 • Ofício do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, informando-lhe fatos passados e presentes sobre a
explora<;ao de terrenos auríferos da zona compreendida entre os rios Turia<;u e Gurupi. e sobre o estabelecimento da Companhia "Minera<;ao Maranhense" nesse local; fazendo-lhe um
relato histórico sobre a minerac;ao, informa que
por tradic;ao aceita na Província existem
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riquíssimas minas no Alto Pindaré, onde os padres da Companhia de J esus mineravam e que
há vestígios dessa atividade na regiao, mas os
índios guardaram segredo das minas, pela grande venera<;ao que tinham aos padres das missóes, e como estes nao mais existem, informa<;óes rnais precisas sao difíceis; contudo afirma
que as explora<;óes serao feítas na serra de
"Aricambu" para onde parte de Viana urna expedic;ao com auxílio de urna for<;a de 20 pra<;as de
linha por se saber que a dita serra é povoada de
índios "ferocíssimos", cujo número se calcula em
3 ou 4 mil arcos; acrescentando que recomendou ao diretor da Companhia de Minerac;ao enviar informac;óes sobre os ríos, tribos de índios
e suas atividades, natureza agrícola e
mineralógica das terras da regiao etc. Pal.ácio do
Governo do Maranhao, 1º de marc;o de 1856;
fls. l 96v-l 99v.
894 • Oficio do presidente da Província ao .conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe a demissao do diretor e missionário
da Colonia Januária dos índios do Alto Pindaré
e a nomeac;ao do seu substituto, o religioso alemao Carlos Von Winckler, dizendo-lhe acreditar
que, em vista dos conhecimentos práticos de
agricultura que possui, vai contribuir para a prosperidad e da colonia. Palácio do Governo do
Maranhao, 8 de marc;o de 1856; fl. 200v.
895 • Ofício do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Couto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, enviando-lhe cópia de um ofício do inspetor das
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medi<;óes das terras públicas desta Província
informando sobre o reconhecimento que fez das
terras devolutas compreendidas entre os rios
Grajaú e Mearim, na comarca da Chapada; informando-lhe ter determinado ao inspetor que
escolhesse "um ou mais meios territórios ou se<;óes de terrenos devolutos" nas proXimidades da
vila da Barra do Corda pertencente a dita
comarca para o aldeamento dos índios ali existentes, informando-lhe também sobre salários e
ra<;óes para os índios e empregados nas medi<;óes das terras públicas. Palácio do Governo do
Maranháo, 28 de junho de 1856; fls. 211-211 v.
896 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Luís Pedreira do Cóuto Ferraz, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, passando-lhe as informac;óes enviadas pelo diretorparcial dos índios Timbira, da comarca de Viana,
sobre urna bandeira que organizou composta de
paisanos, pra<;as de primeira linha e um intérprete para chamar os índios Jaquenes apaz, pois
estes estavam destruindo as planta<;óes dos índios Timbira e lhes matando os filhos; náo conseguindo exito, por ter sido repelida pelos ditos
índios, a expedi<;áo conduziu tres crianc;as deixadas por esses índios a casa do diretor, que irá
aproveitá-las para tentar a paz com eles. Palácio
do Governo do Maranháo, 8 de agosto de 1856;
fls. 2 lSv-219.
897 • Oficio do presidente da Província ao senhor Marques de Olinda, presidente do Conselho de Ministros, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, enviando-lhe as informac;óes
solicitadas sobre os índios Guajajara, através de

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓR1A INDÍGENA NO MARANHÁO

293

um oficio anexo do juiz municipal do termo da
Chapada; indicando-lhe, conforme fora solicitado, meios para melhorar o estado daqueles indígenas, como: revogac;áo do Decreto 426 de
24.07.1845 (cria as Diretorias de Indios) e a aquisic;áo de sacerdotes capazes para o servic;o das
Missóes; fornecimento de instrumentos agrários e utensílios de que precisam os índios para se
dedicarem a trabalhos regulares de agricultura.
Palácio do Governo do Maranháo. 31 de agosto
de 1857; fls. 294-294v.
;

898 • Ofício do presidente da Província ao $r. Marques
de Olinda, presidente do Conselho de Ministros,
ministro e secretário de Estado dos Negócios do
Império, enviando-lhe um oficio do delegado da
Repartic;áo das Terras Públicas e respectiva resposta dada sobre a dúvida que tinha ;o vigário de
Guimaráes acerca da multa dos mo~adores que
registram terras pertencentes aos 1ndios, nas
quais se acham estabelecidos. Palácio do Governo do Maranháo, 17 de setembro de 185 7; fls.
299-299v.
899 • Ofício do presidente da Província ao Sr. Marques
de Olinda, presidente do Conselho de Ministros,
ministro e secretário de Estado dos Negócios do
lmpério, narrando-lhe a situac;áo de abandono
de algumas colonias de índios situadas em lugares distantes, onde a ac;áo do governo dificilmente
chega, e que estáo entregues a sacerdotes
despreparados para a missáo, contribuindo para
afugentar os indígenas. Diante do exposto, solicita-lhe que remeta tres ou quatro missionários
capuchinhos, aptos a dirigirem essas colonias,
chamando os índios
trabalho e a civilizac;áo.

ªº
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Palácio do Governo do Maranháo, 28 de outubro de 1857; fls. 303v-304.
900 • Oficio do presidente da Província ao Sr. Marques
de Olinda, presidente do Conselho de Ministros,
ministro e secretário de Estado dos Negócios do
Império, enviando-lhe a rela<;áo das aldeias de
índios existentes nesta Província coma designa<;áo nominal das pessoas nelas empregadas; comunicando-lhe a nomea<_;áo do padre Carlos Von
Winckler para diretor da 2ª Diretoria-Parcial do
Pindaré, que vai da Colonia Januária até a povoa<_;áo da Boa Vista. Palácio do Governo do
Maranháo, 13 de fevereiro de 1858; íl. 327v.
90 i · • Oficio do presidente da Província ao Sr. Marques
de Olinda, presidente do Conselho de Ministros,
ministro e secretário de Estado dos Negócios do
Império, informando-lhe ter recebido o Aviso Cir. cular que trata do pagamento de multas pelos
•
possuidores de terras nas sesmarias dos índios.
Palácio do Governo do Maranháo, 11 de mar~o
de 1858; fls. 329-329v.
902 • .Oficio do presidente da Província ao Sr. canse..:
lheiro Sérgio Tei.xeira de Macedo, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe o assalto feito pelos índios
Timbira da aldeia do Capivary, na povoa~áo
Jutahy, onde mataram um hornero e urna mulher e dei.xaram alguns feridos, assustando os
seus habitantes; informando-lhe ter incumbido
o chefe de Polícia de tomar as providencias para
evitar novas ocorrencias, recomendando cuidados para náo prejudicar o aldeamento; informando-lhe também sobre fornecimento de alimentos para a aldeia e sobre suas recomenda<;óes ao
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seu diretor no ·sentido de encaminhar os índios
ao trabalho e usar meios para que adquiram o
gasto pela vida civilizada; solicitando-lhe enviar
um missionário para se dedicar ·a. catequese e
civiliza<_;áo dos indios. Palácio do Governo, 12
de mar<;o de 1859; fls. 37lv-372.
903 • Oficio do presidente da Província ao Sr. conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz, presidente
do Conselho de Ministros, ministro e secretário
de Estado dos Negócios da Fazenda e interino
dos Negócios do Império, informando-lhe conf arme fara solicitado, que náo foi tomada nenhuma providencia a respeito da medi<;áo das terras das aldeias de índios desta Província, em virtude da suspensáo da Inspetoria Geral das Medi~óes das Terras Públicas por Aviso de 3 de junho de 1858. Palácio do Governo do Maranháo,
24 de outubro de 1859; fls. 404-404v.
Livro 03f1872-1873)
904 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Joáo Alfredo Correia de Oliveira, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, comunicando-lhe medidas tomadas para a
melhoria das escalas de instru~áo primária e
informando-lhe sobre os valiosps servi<;os prestados a causa pública pelo tenente-coronel Jacinto José Gomes, entre eles: diretor da colonia
de índios do Pindaré; pacificiador dos índios
Timbira quando devastavam a cidade de Viana
( 1850-51), sem exigir pagamento de despesas
feitas coma tropa empregada na conten<;áo desses índios sublevados; juiz de paz, juiz municipal, delegado da Instru<;áo Pública; fazendo-lhe
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ver a importancia de reconhecimento, por parte
do governo, a esse cidadao, a fim de servir de
incentivo para outros seguirem o exemplo. Palácio do Governo do Maranhao , 1° de outubro de
1872; fls. 28v-29v.
Ministério da Agricultura, Comércio
e Obras Públicas

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HlSTÓRlAINDÍGENANO MARANHÁO

297

907 • Registro feíto pela Secretaria do Governo de um
mapa das colonias existentes na Provincia do
Maranhao, incluindo tres de índios (Guajajaras,
Cremzés e Polzés). As informac;óes constam de:
número da populac;ao, religiao, municípios onde
estao localizadas, área de cultivo, indústrias
exercidas, edificios existentes, diretor e empregados. Secretaria de Governo do Maranháo, 31
de janeiro de 1862; fls. 24v-25.
·

Livro 01 ( 1861-1864)
Registro de ojícios do presidente da
Província ao ministro e secretário de
Estado dos Negócios da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas.
•

905 • Oficio do presidente da Provincia ao conselheiro
Manoel Felizardo de Souza e Mello, ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obr~ Públicas, comunicandolhe que dará providencias para enviar as informac;óes exigidas acerca do est.ado da catequese e
civilizac;ao dos índios nesta Provincia. Palácio do
Governo do Maranhao, 4 de outubro de 1861; fl.
12v.
906 • Oficio do presidente da Provincia ao conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, informando-lhe
estar ciente das ordens para aumentar a verba
"Catequese" no exercício de 1860-1861; enviarido-lhe relac;ao demonstrativa do quantitativo dos
objetos distribuídos aos índios desta Provinci~.
Palácio do Governo do Maran.hao, 16 de outubro de 1861; fls. 13-13v.
Oss: E NCONTRA-SE A

REFERIDA RELA~Ao T RANSCRITA ABAlXO DESTE OFÍCIO,

908 • Oficio do presidente da Provincia ao conselheiro
Manoel Felizardo de Souza e Mello, ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, declarando-lhe
ter tomado as medidas para punir Joáo da CunhaAlcanfor, diretor-parcial dos índios Guajajara
da Barra do Corda, em virtude do seu procedimento com os índios, maltratando-os e usandoos como escravos, além da acusac;ao pelo assassinato de urna índia; tendo sido demitido do cargo e processado. Palácio do Governo do
Maranháo, 19 de fevereiro de 1862; fl. 25v.
909 • Oficio do presidente da Provincia ao conselheiro
Manoel Felizardo de Souza e Mello, ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, enviando-lhe um
requerimento de José Bento de Barros, intérprete
da Colonia de S. Pedro do Pindaré solicitando
do Imperador, entre outros, o título de íntérprete geral dos índios da Provincia; enviando-lhe
também os documentos que instruem esta petic;ao. Palácio do Governo do Maranhao, 10 de
maio de 1862; fl. 37.
91 O • Oficio do presidente da Provincia ao conselheiro
Joáo Lino Vieira Cansansao de Sinimbu, minis-
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tro e secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, acusando o
recebimento da sua ordem de enviar-lhe informac;oes a respeito da catequese e civiliza<;áo dos
indígenas; declarando-lhe as providencias que
estáo sendo tomadas para colher e enviar essas
informac;óes. Palácio do Governo do Maranháo,
11 de julho de 1862; fls. 43v-44.
911 • Oficio do presidente da Província ao conselheiro
Joáo Lino Vieira Cansansáo de Sinimbu, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, comunicándo-lhe estar ciente da nomeac;áo de José Bento
de Barros para inté:rprete ger.al dos índios da
Província, feita pelo Imperador. Palácio do Governo do Maranháo, 25 de julho de 1862; fl. 44v.
912 • Ofício do presidente da Província ao conselheiro
Joáo Lino Vieira Cansansáo de Sinimbu, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, remetendo-lhe cópia da exposi<;áo apresentada pelo tenente-coronel Fernando Luiz Ferreira encarregado de colher documentos e prestar informa<;6es a respeito da catequese e civilizac;áo dos
indígenas. Palácio do Governo do MaranháQ, 19
de fevereiro de 1863; fl. 77v.
913 • Ofício do presidente da Província ao conselheiro
Pedro de Alcántara Bellegarde, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, comunicando-lhe sua
decisáo em mandar que a Tesouraria da Fazenda pague a gratificac;áo do diretor interino da
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Colonia Januária, por contada verba: Catequese
e Civilizac;áo dos Indios, pois náo existe na lei de
orc;amento verba para tal func;áo. Palácio do Governo do Maranháo, 16 de setembro de 1863;
fls. 98v-99.
Livro 02 (1873-1875)
Minutas de oficios do presidente da
Província ao ministro e secretário de
Estado dos Negócios da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas.

914 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, solicitando autorizac;áo para alllllentar o crédito para
o servi<;o de catequese e civilizac;áo dos índios,
considerando insuficiente o que foi aprovado
para as despesas com este ramo do servic;o público, tendo em vista a existencia de 6 colonias e
22 diretorias-parciais de índios, que estáo a solicitar constantemente instrumentos de lavoura
e brindes. Palácio do Governo do Maranháo, 29
de dezembro de 1873; fls. 16-17.
915 • Ofício do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, participando-lhe a abertura do crédito de 600.000
réis para o pagamento dos vencimentos do diretor da Colonia Januária, relativo aos meses de
junho a dezembro do ano anterior. Palácio do
Governo do Maranháo, 16 de janeiro de 1874;
fls. 2-2v.
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916 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas com unicando-lhe que o diretor-geral dos índios
desta Província solicita o pagamento das quantias gastas com fornecimento de materiais para a
Colónia Januária e a Colónia Foz do Grajaú,
pedindo-lhe que autorize o crédito necessário a
indeniza<;áo dos referidos gastos. Palácio do Governo do Maranháo, 18 de maio de 1874; fls. 3940.
91 7 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas comunicando-lhe ter aberto um crédito de 700.000
"
réis, da rubrica Catequese e Civiliza<;áo de Indios, para fazer o pagamento dos vencimentos do
diretor da Colónia Sáo Pedro do Pindaré. Palácio do Governo do Maranháo, 2 7 de junho de
1874; fls. 50-50v.
918 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas enviando-lhe as informa<;óes do diretor-geral dos índios, como fora exigido, de que náo considera
nenhuma colónia ou diretoria-parcial desta Província na circunstancia de ser extinta, incluindo
exposi<;áo de razóes. Palácio do Governo do
Maranháo, 7 de agosto de 1874; fls . 72-72v.
919 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas acu-
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sancto a recep<;áo do seu aviso, comunicando ter
se dirigido ao Ministério da Fazenda sobre o aumento no crédito da verba Catequese e Civiliza<;áo dos Índios, exercício 1873-74. Palácio do
Governo do Maranháo, 13 de agosto de 1874; fl.
75.
920 • Oficio do presidente da Província do Maranháo
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas enviando-lhe o pedido do diretor-geral dos índios
desta Província, que se acha em tratamento na
Europa, para que lhe seja concedido mais um
ano de licen<;a; afirmando-lhe ser real a alega<;áo do suplicante. Palácio do Governo do
Maranháo, 28 de janeiro de 1875; fls. 5-5v.

Jo3

S ECRETARIA DO ÜOVERNO

I - Correspondencia recebida pelos presidentes da Província do Maranhao de ministros e outras autoridades do Governo Central. [Rio de janeiro] - ( 18301889))
Diversos ministérios

Livro O1 ( 1830-1843)
Avisos é portarías do ministro e secretário de Estado dos Negócios do Im,,. .
perio.

921 • Aviso do senhor Manoel José de Sousa Fran<_;a,
ministro do Império, ao presidente da Província
do Maranhao participando-lhe ter remetido aviso a Cfunara dos Deputados sobre suas dificuldades face as despesas com a catequese e civiliza<_;ao dos índios. Palácio do Rio de janeiro, 13
de junho de 1831; fl. 14.
922 • Aviso do senhor José Lino Coutinho, ministro
do Império, ao presidente da Província participando-lhe que nada pode ser gasto com a
catequese e civiliza<_;ao dos índios por nao se
achar quantia alguma consignada na lei or<_;amentária; que deverá decidir com a Assembléia Ge-
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ral sobre o farol da ilha de Santa Ana. Palácio do
Rio dejaneiro, 12 de setembro de 1831; fl. 24v.
923 • Aviso do senhor Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, ministro do Império, ao
presidente da Província comunicando-lhe ter sido
ordenado ao presidente da Província de Pernambuco enviar dais missionários capuchinhos para
serem empregados na catequese ·dos indígenas
desta Província do Maranháo. Palácio do Rio de
janeiro, 8 de janeiro de 1841; fl. 134v.
924 • Aviso do senhor Candido José de Araújo Viana,
ministro do Império, ao presidente da Província
do Maranháo comunicando-lhe a ordem do Imperador de que entre em acordo com o presidente da Província da Babia para tomarem medidas a fim de pacificar e catequizar os índios
selvagens da tribo Chavante ou Xerente, cuja aldeia se localiza além dorio Tocantins e que tém
feíto incursóes ao município de Santa Rita do
Rio Preto perturbando os seus moradores. Palácio do Rio de janeiro, 4 de fevereiro de 184.2.
fl.147v.
925 • Aviso do Senhor Candido José de Araújo Viana,
ministro do Império, ao presidente da Província
do Maranháo comunicando-lhe que, diante da
conveniencia de se aplicarem os índios domesticados a alguma atividade útil a si e ao país, ordena-lhe o Imperador procurar por meios pacíficos e persuasivos convencer alguns desses índios a fazerem parte da tripula<;áo dos paquetes
de vapor, J á que sáo apropriados ao servi<;o
marítimo. Palácio do Rio de janeiro, 2 de junho
de 1842. fls. 152-152v.

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO MARANHÁO

305

Livro 08 ( 1848 - 1851)
Avisos e ojícios do ministro e secretário dos Negócios do Império.

926 • Aviso do Visconde de Monte Alegre, ministro dos
Negócios do Império, ao presidente da Província
do Maranháo, determinando-lhe por ordem do
Imperador prestar todas as informa<;óes sobre
.os aldeamentos de índios desta Província, declarando as altera<;óes que tenham sofrido com rela<;áo a popula<;áo, ramos de agricultura, indústria e comércio; como também informar se houve decadencia de alguns aldeamentos, suas causas e os meios de remové-las, assim como se for
conveniente para levar os índios errantes a se
aldearem. Esclarecendo que essas informa<;óes
habilitaráo o Governo Imperial tomar as providencias necessarias para a prosperidade desses
aldeamentos: um importante ramo de servi<;o
público. Rio de janeiro, Ministério dos Negócios
do Império, 17 de janeiro de 1850; fls. 22v-23.
92 7 • Aviso do Visconde de Monte Alegre, ministro do
Império, ao presidente da Província do Maranháo
enviando-lhe, por ordem do Imperador, um exemplar impresso do Aviso remetido ao presidente
da Província do Ceará mandando sequestrar e
incorporar todas as terras concedidas aos índios, que já náo vivem aldeados, aos "Próprios
Nacionais" devendo ser consideradas terras
devolutas e, como tais, aproveitadas na forma
da Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, que
também vai anexada ao Aviso; ordenando-lhe
proceder de igual forma nesta Província com as
terras doadas aos índios, que estejam nas cir-
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cunstancias citadas. Rio de janeiro, Ministério
dos Negócios do Império, 21 de outubro de 1850;
fl.36
928 • Aviso do Visconde de Monte Alegre, ministro dos
Negócios do Império, ao presidente da Província
do Maranháo exigindo esclarecimentos sobre os
aldeamentos indígenas desta Província. Rio de
janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 8
de novembro de 1850; fls.36v-37.
929 • Aviso do Visconde de Monte Alegre, ministro dos
Negócios do Império, ao presidente da Província
do Maranháo, informando-lhe sobre a distribui<;áo de crédito do Ministerio do Império aprovado para esta Província, discriminando as quantias a serem usadas nas despesas com presidente, secretário, ilumina<;áo do palácio, saúde, correios, catequese e civiliza<;áo de índios; recomendando-lhe, por ordem do Imperador, que cuide,
a fim das despesas nunca excederem ao que está
consignado para cada setor. Rio de janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 25 de fevereiro de 1851; fls.39-39v.
Livro 16 ( 1854)
Avisos, circulares e ofícios dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do lmpério; da Justi<;a e da Fazenda.

930 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província do Maranháo solicitando exposi<;áo circunstanciada sobre o estado dos
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diversos setores do servi<;o público, que dependem da Reparti<;áo dos Negócios do Império,
entre eles: o sanitário, o ensillo, as colonias, os
aldeamentos de índios, incluindo sua popula<;áo
e suas atividades, as obras públicas, a navega<;áo, indústria de minera<;áo e comércio. Rio de
janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 23
de outubro de 1854; fl.94
931 • Aviso do ministro dos Negócios do lmpério ao
presidente .da Província do Maranháo pelo qual
lhe comunica que o Governo Imperial recebeu
sua informa<;áo de haver restituído a liberdade
os dois índios que foram tomados em pagamento de urna dívida. Rio de janeiro, Ministério dos
Negócios do Império, 25 de novembro de 1854;
fl. 110.
932 • AViso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província do Maranháo comunicando que o Governo Imperial está ciente da recomenda<;áo feita ao capitáo da bandeira enviada contra os índios Gamela e Mateiro. Rio de
janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 29
de novembro de 1854; fl. 113.
933 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província do Maranháo, pedindo
informa<;óes sobre o número de índios aldeados
e existentes na Província, bem como a extensáo
e valor das propriedades pertencentes as aldeias . Rio de janeiro, Ministério dos Negócios do
Império, 18 de dezembro de 1854; fl. 126.
934 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província do Maranháo comuni-
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cando aprova<;áo do Governo Imperial de suas
medidas em prol da catequese e civiliza<;áo dos
índios, que vagam pelos ríos Mearim, Gurupi,
Pindaré e Grajaú. Río de janeiro, Ministério dos
Negócios do Império, 21 de dezembro de 1854;
fl. 129.

Livro 17 ( 1855)
Avisos, ofícios e circulares dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do Império; da Justic;a e da Fazenda.
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937 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao

presidente da Província enviando resposta do Imperador a sua consulta sobre o projeto de criar
um aldeamento para os índios, que deixam as
cabeceiras dos rios Grajaú e Mearim e se espalham pelas fazendas situadas as margens dos
mesmos rios. Dizendo-lhe náo ser conveniente
tal aldeamento, que iria desgastar os índios e
estes poderiam se tornar mais perigosos e tenazes contra a catequese; mostrando-lhe a possi~
bilidade desses índios serem chamados para as
missóes ou colonias a serem fundadas. Río de
janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 15
de mar<;o de 1855; fl. 29.

935 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao

presidente da Província acusando o recebimen~o do seu oficio em que comunica ao Governo
Imperial os assassinatos cometidos pelos índios
Gaviáo da comarca da Chapada, nas fazendas:
Batalha, Bacury e Capim de Cheira. Río de janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 8 de
fevereiro de 1855; fl. 1 7.
936 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao

presidente da Província comunicando que o
Imperador teve conhecimento das malocas de índios selvagens que apareceram nas fazendas situadas as margens dorio Mearim, causando susto aos seus respectivos habitantes; bem como
aprovou suas providencias para conter os referidos índios; recomendando-lhe outras medidas
como o uso de meios pacíficos e reuniáo dos índios em aldeias já existentes. Río de janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 14 de fevereiro de 1855; fl. 19.

938 • Oficio do ministro dos Negócios do Império ao

presidente da Província pelo qual lhe informa que
o Governo Imperial tem conhecimento da matéria do regulamento, que cria duas missóes ou
colonias indígenas e lhe observa a necessidade de
suprimir o artigo 15 desse regulamento, que dá
margem a converter-se a missáo da catequese em
urna especulac;áo. Río de janeiro, Ministério dos
Negócios do Império, 15 de mar<;o de 1855; fl.30.
939 •Circular do ministro dos Negócios do Império ao

presidente da Província pelo qual lhe exige informa<_;óes dos vários setores da Província para servirem de base ao relatório a ser apresentado a
Assembléa Geral entre eles : o estado dos
aldeamentos de índios, sua popula<;áo, atividades a que se dedicam, meios necessários para
tirá-los da decadencia. Río de janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 12 de outubro de
1855; fl. 103.
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Livro 18 ( 18561
Avisos e circulares dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do
Império; da Justi~a e da Fazenda.

940 • Aviso do ministro dos Negócios do lmpério ao
presidente da Província pelo qual lhe comunica
a determina<;áo do Governo Imperial de demarcar as terras das aldeias de índios, mandandolhe acompanhar o trabalho do inspetor de medic;áo, oferecendo a este as informac;óes necessárias; e que providencie para que os juízes municipais dos termos, onde existirem terrenos de índios, ofere<;am os recursos necessários, permitidos pela Legislac;áo, para a referida demarca<;áo;
esclarecendo-lhe terem sido solicitados recursos
ao ministro da Fazenda para as despesas com o
come<;o do servic;o. Rio de janeiro, 22 de marc;o
de 1856; fl. 23.
941 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província pelo qual lhe informa ter
recebido sua comunicac;áo a respeito da substituic;áo do diretor da Colonia Januária dos índios do Alto Pindaré. Rio de janeiro, 14 de abril de
1856; fl. 38.
942 • Aviso do ministro dos Negócios do lmpério ao
presidente da Província para que lhe envie informac;óes sobre os índios Guajajara disseminados
em pequenos grupos pela comarca da vila de
Barra do Corda, indicando meios que possam
concorrer para melhorar o estado desses indíge-
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nas. Rio de janeiro, Ministério dos Negócios do
Império, 6 de novembro de 1856; fl. 129.
Livro 20 ( 1857)
Avisos e circulares dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do
Império; da Justi<;a e da Fazenda . .

943 • Aviso do ministro do Império ao presidente da
Província para que lhe envie relac;áo de todas as
aldeias de índios existentes na Província e das
pessoas nelas empregadas. Rio de janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 19 de setembro de 1857; fl. 76.
Livro 22 ( 1858 l
Avisos e circulares dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do
Império; da Justi~a e da Fazenda.

944 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província pelo qual lhe determina
expedir ordens ~ Tesouraria da Fazenda para náo
fazer despesas coma Inspetoria Geral de Medi<;óes, Delegacia, Colonizac;áo, Catequese e Civilizac;áo de Indígenas, Colonias Militares sem o exame prévio da Delegacia da Repartlc;áo Especial
das Terras Públicas. Rio de janeiro, Ministério
dos Negócios do Império, 9 de fevereiro de 1858;
fl. 12.
945 • Aviso do ministro dos Negócios do lmpério ao
presidente da Província para que envie informa-
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c;óes sobre a catequese e as aldeias indígenas
desta Província. Rio de janeiro, Ministério dos
Negócios do Império, 1O de setembro de 1858;
fl. 92.
Livro 24 ( 1859}
Avisos e circulares dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do
Império e da Justi~a.

946 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província para que informe sobre
a execuc;áo da ordem que mandou medir as terras das aldeias de índios
desta Província. Río de
•
janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 3
de setembro de 1859;' fl. 81.
94 7 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao
presidente da Província para que informe a respeito do estado da catequese dos índios, da índole e disposic;áo das tribos errantes, do local
conveniente para fundar novos aldeamentos, do
diretor e dos empregados de aldeamentos existentes, da populac;áo e tribos a que pertencem,
do número de fogos e de estabelecimentos, da
agricultura e indústria, da instruc;áo dada aos
indígenas. Recomenda que tais informac;óes sejam reduzidas a mapa e classificadas por
comarcas, municípios e freguesias. Río de janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 5 de setembro de 1859; fl. 86.
948 • Aviso do ministro da Justic;a ao presidente da
Província pelo qual lhe informa que recebeu a
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comunicac;áo do crime praticado pelos índios da
aldeia do Capivary contra a povoac;áo de Jutahy,
e que, por ordem do Governo Imperial, deve esse
governo empregar medidas convenientes para
punir os criminosos, tranqüilizando a povoac;áo
e evitando a reproduc;áo de tais atos. Río de janeiro, Ministério da Justic;a, 31 de marc;o de
1859; fl. 186.
Livro 26 ( 1860 l
Avisos e circulares dos ministros e secretários de Estado dos Negócios do
Império e da Justi~a.

949 • Aviso do ministro dos Negócios do Império ao

presidente da Província pelo qual lhe comunica
que está informado dos fatos ocorridos entre os
índios Guajajara e seu diretor, bem como de suas
providencias para conteros excessos dos indígenas. Recomendando-lhe, caso tenha havido
abuso de autoridade, a ·d emissáo do diretor e
cautela no trato com os indígenas. Río ~e janeiro, Ministério dos Negócios do Império, 6 de agosto de 1860; fl. 67.
950 • Aviso do ministro dos Negócios da Justic;a ao
presidente da Província do Maranháo para que
fac;a averiguac;óes a respeito de Joáo da Cunha
Alcanfor, diretor dos índios Guajajara da Barra
do Corda, para certificar-se se sao .verdadeiras
as acusac;óes feítas contra ele em representac;ó.e s
e na imprensa. Río de janeiro, Ministério dos
Negócios da Justic;a, 7 de janeiro de 1860, fl.
130.
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951 • Aviso do ministro dos Negócios da Justi<;a ao
presidente da Província do Maranháo para que
informe as providencias tomadas a respeito do
conflito entre os índios Guajajara e seu diretor,
conforme noticia no Jornal do Comércio nº 56.
Rio de janeiro, Ministério dos Negócios da Justi<;a, 18 de setembro de 1860; fl. 285 .

D1RETORIA DA CoLONIZA<;Áo DA PROvíNCIA DO MARANHÁO

1- Registro da correspondencia da Diretoria da Coloni-

za<;áo com o presidente da Província do Maranháo
Livro 01 (1855-1859)
•

952 • Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
comendador Antonio Candido da Cruz Machado, presidente da Província, enviando-lhe o relatório da coloniza<;áo estrangeira da Província do
Maranháo; relata, também, que em abril de 1854
foi organizada a coloniza<;áo indígena e que as
tres colonias criadas: Leopoldina, J anuária e Sáo
Pedro náo apresentam ainda resultados
satisfatórios, descrevendo a situa<;áo de cada urna
delas, desde a cria<;áo, suas dificuldades até o
estado atual. Diretoria da Coloniza<;áo do
Maranháo, 31 de mar<;o de 1856; fls. 25-32v.
953 • Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
presidente da Província apresentando-lhe a fatura dos objetos necessários para as fardas dos
quatro capitáes dos índios da Colonia Leopoldina
e informando-lhe ter remetido vinte paneiros de
sal ao diretor da respectiva colonia. Diretoria da
Coloniza<;áo do Maranháo, 5 de junho de 1856;
fl. 33v.
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954 • Ofício do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
padre Carlos Winckler, diretor da Colonia
Januária, no Pindaré, solicitando-lhe remeter
informac;óes a respeito do número de índios existentes na colonia, distinguindo sexo, idade e denominac;ao de tribos; número de óbitos, nascimentos e casamentos; genero de trabalho ou indústria a que esses índios tem se dedicado; genero de lavoura a que se ocupam; grau de civilizac;áo e tuda quanto possa interessar a catequese
e civiliza<;áo dos índios. Diretoria da Colonizac;áo do Maranháo, 20 de setembro de 1856; fls.
34-34v.
955 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Provínc1a enviando-lhe relatório sobre o estado das colonias estrangeiras existentes nesta Província; quanto as colonias de índios, diz serem vagas as informac;óes dos diretores,' alegando eles que a populac;áo é eventual
devido a entrada e saída dos índios, além da grand e mortalidade causada pela epidemia
desintérica; passando em seguida a fazer um
relato das colonias de Sáo Pedro do Pindaré,
Januária e Leopoldina, onde informa número de
índios, tribos a que pertencem, trabalhos a que
se dedicam, produc;áo, grau de "civilizac;áo" em
que se encontram. Diretoria da Colonizac;áo do
Maranháo, 19 dejaneiro de 1857; fls. 36-38.
956 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe parecer
sobre as reclamac;óes do diretor da Colonia de
Sáo Pedro do Pindaré, entre elas: demissáo do
maioral da aldeia, demissáo do intérprete suas
respectivas substituic;óes; pedido de forc;a de dez

e
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prac;as, nomeac;áo de feitor e de sacristáo; solicitac;áo de ferramentas e brindes para os índios
da tribo Timbira. Diretoria da Colonizac;áo do
Maranháo, 6 de maio de 1857; fls. 39-39v.
95 7 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
juiz de Direito da comarca de Viana informando-lhe ter enviado os objetos constantes em rela<;áo anexa para entregá-los ao diretor-parcial a
fim de serem distribuídos entre os índios Timbira
e Jaquene dessa comarc<;L Diretoria da Colonizac;áo do Maranháo, 2 de ouwbro de 1857; fl.
41 v.
958 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província ·devolvendo-lhe os oficios do juiz de Direito e do lavrador Justino ·
Inocencio Caldas, ambos da comarca de Viana,
tratando da pacificac;áo dos índios Timbira e
Jaquene e oferecendo-lhe parecer sobre as medidas a serem tomadas como: remessa de brindes em ferramentas, vestimentas, armas e pólvora para os maiorais, criac;áo da vaga de intérprete, nomeac;áo de diretor-parcial, intervenc;áo
da autoridade policial; .mostrando-lhe ser esta
inconveniente e que o governo.de família é o mais
apropriado aíndole dos "selvagens"; achando que
o aldeamento dos índios, naquele momento, é
urna medida intempestiva. Diretoria da Colonizac;áo do Maranháo, 19 de outubro de 1857; fls.
42-42v.
959 • Ofício do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província informando-lhe ter mandado aprontar os objetos para brindar os índios
Timbira e Jaquene e solicitando-lhe ordens a fim
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de serem pagos os fornecedores dos referidos
objetos. Diretoria da Coloniza<;áo do Maranháo,
20 de novembro de 1857; fls. 42v-43.
960 •Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
presidente da Província informando-lhe ter mandado aprontar os objetos constantes da fatura
anexa para serem distribuídos aos índios da Colonia Januária, solicitando-lhe ordens de pagamento aos fornecedores. Diretoria da Coloniza<;áo do Maranháo, 18 de novembro de 1857; fls.
43-43v.
961 • Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe suas considera<;óes sobre assuntos constantes no oficio
do padre Carlos Winckler, missionário diretor
da Colonia Leopoldina, sendo elas: as despesas
feitas na colonia náo podem ser reconhecidas na
reparti<;áo fiscal sem a autoriza<;áo do governo;
é útil o descimento de índios para o aldeamento;
náo lhe parece oportuno prover a colonia de pessoal fixo por ser o seu estado ainda precário;
náo acha conveniente a Colonia Leopoldina ser
assentada a tres léguas do rio Mearim, privada
de comunica<;áo, devendo ser transferida para a
margem esquerda do mesmo rio. Diretoria da
Coloniza<;áo do Maranháo, 19 de dezembro de
1857; fls. 44v-45.
962 • Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
presidente da Província comunicando-lhe ter
comprado os objetos para serem distribuídos aos
índios da Colonia Leopoldina com o produto das
tres arrobas de algodáo, remetidas pelo diretor

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO MARANHÁO

319

da mesma colonia. Diretoria da Coloniza<;áo do
Maranháo, 21 de dezembro de 1857; fl. 45.
963 • Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maránháo ao
padre Carlos Winckler, diretor da Colonia
Leopoldina, informando-lhe a remessa dos objetos para serem distribuídos entre os índios
dessa colonia. Diretoria da Colonizac;áo do
Maranháo, 21 de dezembro de 185 7; fl. 45v.
964 • Ofício do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe relatório
complementar aos anteriores sobre o estado das
colonias de estrangeiros e de indígenas, no qual
informa o seguinte: as colonias indígenas originadas pelo Regulamento Provincial de 11 de abril
de 1854: Sáo Pedro do Pindaré cuja popula<;áo
conserva-se estacionária e sua civiliza<;áo em
grande atraso; J anuária composta de índios
Guajajara e Timbira, populac;áo flutuante devido a entrada e saída de índios para as matas;
dedicam-se a extra<;áo do óleo de copaiba e, em
pequena escala, da cultura de mandioca, milho
e arroz;. Leopoldina composta de índios das tribos Cramzé e Pobzé, cuja popula<;áo foi reduzida pelas epidemias e atualmente tem sido aumentada devido aos esfor<;os do atual missionário diretor, havendo esperan<;a de que este
aldeamento venha a tomar impulso, ressaltando
porém a inconveniencia do lugar onde foi instalada essa colonia, sendo melhor traze-la para a
margem do rio Mearim. Diretoria da Coloniza<;áo do Maranháo, 9 de janeiro de 1858; fls. 45v48.
965 • Oficio do diretor da Coloniza<;áo do Maranháo ao
vice-presidente da Província comunicando-lhe ter
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mandado entregar ao diretor dos índios da Barra do Corda os objetos constantes das duas faturas anexas para serem distribuídas aos índios. Diretoria da Colonizac;áo do Maranháo, 17
de maio de 1858; 11. 50.
966 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe seu parecer sobre a proposta de Pedro Casimiro Zanini,
que deseja incumbir-se de formar um aldeamento
com índios de diferentes tribos, nas margens do
rio Grajaú, tornando-se necessária sua nomeac;áo como diretor-parcial desse distrito; ressaltando as dificuldades de tal empresa, onde sugere que as concessóes a serem feitas para essa
colónia, o sejam de forma provisória; e, sobre as
terras para o aldeamento, informa que o governo está autorizado a ceder pela legislac;áo em vigor - Lei Geral nº 601 de 18.09.1850. Diretoria
da Colonizac;áo do Maranháo, 30 de marc;o de
1858; 11s. 50-50v.
967 •Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
vice-presidente da Província comunicando-lhe
que aprontara os objetos destinados aos índios
Manajó, mas nao foram distribuídos em virtude
de terem se retirado para o Pindaré, juntamente
com o seu diretor-parcial; dizendo-lhe ser conveniente brindar com esses objetos os índios da
Colónia Leopoldina, que ora se acham na cidade. Diretqria da Colonizac;áo do Maranháo, 20
de maio de 1858; 11. 50v.
968 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
diretor da Colónia Januária, no Alto Pindaré, solicitando-lhe um relatório do estado da Colónia
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Januária, incluindo número de índios, especificando sexo, idade, cultura, indústria, produc;áo,
grau de civilizac;áo e outras informac;óes e indicando quais as maiores necessidades da colónia
e os meios profícuos a serern empregados pelo
governo, a fim de promover o desenvolvimento
dessa colónia. Diretoria da Colonizac;áo do
Maranháo, 28 de agosto de 1858; 11. 5lv.
969 • Ofício do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe requerimento de Antonio Teixeira Pinto Guimaráes sobre a venda de urna máquina e prensa para a
fabricac;áo de farinha e um engenho de serra para
descaroc;ar algodáo para o servic;o da Colónia
Leopoldina e dando-lhe parecer sobre isso. Diretoria da Colonizac;áo do Maranháo, 1O de novembro de 1858; 11. 52.
970 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe informac;óes e parecer sobre a representac;áo do padre
Carlos Winckler, missionário e diretor da Colónia Leopoldina: é necessária e urgente a mudanc;a da colónia para a margem do rio Mearim,
havendo para isso oferta de venda de terra; concorda que seja fornecido ao referido diretor alguns objetos indispensáveis a manutenc;áo da
colónia e adiantamento de até 300$000 réis para
suprir algumas necessidades da mudanc;a; é conveniente elevar a renda do diretor da colónia
durante o seu estado provisório; deve ser reduzido o pessoal de que trata o artigo 39 do regulamento a 1 intérprete, 1 carapina, 1 ferreiro, sendo estes incumbidos do servic;o de feitor-enfer-
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meiro. Diretoria da Colonizac;ao do Maranhao,
15 de novembro de 1858; fls. 52-53.
971 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranhao ao
presidente da Província oferecendo-lhe parecer
sobre a petic;ao de Antonio Teixeira Pinto Guimaraes, que quer vender ao governo urna data
de terras, que possui no rio Mearim, para se estabelecer a Colonia Leopoldina, reconhece que a
localidade da referida terra tem as condi<;óes
necessárias para o que se pretende, mas o prec;o
exigido está elevado e há quem venda terra, em
igual condi<;ao, por prec;o mais baixo, devendo
ser comprada sua terra caso equipare o valor a
outra oferta. Diretoria da Colonizac;ao do
Maranhao, 20 de novembro de 1858; fl. 53.
972 • Ofício do diretor da Colonizac;ao do Maranháo ao
. presidente da Província encaminhando-lhe relatório sobre o estado da coloniza<;ao nessa Província, onde informa sobre cada colonia de estrangeiro, seu estado de decadencia e/ou extin<;ao,
bem como analisa as causas dessa situac;ao; em
seguida passa as informac;óes sobre as colonias
indígenas organizadas e entregues a essa repartic;ao através do regulamento de 19.04.1855, afirmando que estas nao apresentam ainda resultados satisfatórios e enfrentam o problema da carencia de sacerdotes idóneos para a catequese e
civilizac;áo de muitas tribos de índios que vagam
pelas florestas; fazendo em seguida urna análise
das colonias de Sao Pedro, Januária e
Leopoldina, incluindo urn pouco das suas histórias e estado atual. Diretoria da Colonizac;ao do
Maranháo, 24 de marc;o de 1859; fls. 53-57v.

973 • Oficio do diretor da Colonizac;áo do Maranháo ao
presidente da Província enviando-lhe o seguinte
parecer sobre as solicitac;óes do diretor da Colonia de Sáo Pedro do Pindaré, que tratam das visitas dos índios Timbira a essa colonia: os pedidos de farinha e alguns brindes para esses índios podem ser atendidos; quanto ao aldeamento
deles é prematuro, pois além de exigir grande
despesa náo tem pessoa apta para civilizar e chamar esses índios a ordem. Diretoria da Colonizac;ao do Maranhao, 12 de abril de 1859; fls. 57v58.
.
974 • Oficio do diretor da Colonizac;ao do Maranhao ao
presidente da Província comunicando-lhe ter
mandado fornecer aos índios vindos da Colonia
de Sao Pedro do Pindaré os objetos constantes
da fatura anexa, para serem distribuídos aos
demais índios da mesma colonia. Diretoria da
Colonizac;ao do Maranhao, 26 de abril de 1859;
fl. 58.
975 • Ofício do diretor da Colonizac;ao do Maranhao ao
presidente da Província solicitando-lhe autorizar
o pagamento do ordenado vencido do diretor da
Colonia J anuária. Diretoria da Colonizat;ao do
Maranhao, 26 de abril de 1859; fl. 58.

SECRETARIA oo GovERNO

Documentos Avulsos
Correspondencia recebida pelos governantes do
Maranháo de diversas autoridades.
Freguesias
Correspondencia dos vigários dasf reg uesias aos presidentes da Província
do Maranháo (1830 - 1878)
CONTÉM: MAPAS DOS NASCIMENTOS, ÓBITOS E CASAMENTOS; MAPAS DOS BATIZADOS,
CASAMENTOS E ÓBJTOS E MAPAS DE POPULA(:AO; CUJOS DADOS ENCONTRAM·SE
DISCRIMINADOS PELA CONDI(:AO (LIVRES E ESCRAVOS); COR (BRANCOS, ÍNDIOS,
PARDOS E PRETOS OU MULATOS E PRETOS) E POR SEXO. ÚS MAPAS DE POPULA<;:AO
ALÉM DESSES DADOS ARROLAM ESTADO CNIL E IDADE

(1837 - 1856).

Relac;áo dos mapas de nascimentos, óbitos e casamentos.

• Mapa dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia do Senhor do Bonfim da Vila da Chapada:
• ano de 1837

• Mapas dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia de Sáo Vicente Férrer:
•
•
•
•
•

julho a dezembro de 183 7
janeiro a mar~o de 1838
abril a junho de 1838
julho a setembro de 1838
outubro a dezembro de 1838
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• janeiro a man;o de 1841

• 2º trimestre de 1838

• abril a junho de 1841

• 3º trimestre de 1838

• Mapas dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia de Sáo Francisco Xavier de Mon<;áo:

• 4° trimestre de 1838
• janeiro a marc;o de 1839

•ano de 1837

• abril a junho de 1839

• janeiro a junho de 1838

• 3 0 de junho de 1840 a 30 de junho de 1841

• julho a setembro de 1838

• 3 1 de marc;o de 1841

• outubro a dezembro de 1838

• 3 1 de julho de 1841

• janeiro a junho de 1839
• janeiro ajunho de 1841
• julho a dezembro de 1841
• junho de 1842

• Mapa dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia de Nossa Senhora da Concei<;áo da Cidade
do Maranháo:
• ano de 1838

• Mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos da
freguesia de Nossa Senhora das Dores do ItapecuruMirim:
• janeiro a maio de 1838

• Mapas dos nascimentos, casamentos e óbitos da
freguesia de Sáo Benedito de Crudas:

• Mapas dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia de Nossa Senhora da Concei<;áo e Sáo José
da Cidade de Crudas:
• jane~ro a marc;o de ·1838
• abril a junho de 1838
• julho a dezembro de 1838
• janeiro a marc;o de 1841
• janeiro a dezembro de 1842
• janeiro a junho de 1843
• julho a setembro de 1843

• Mapas dos casamentos, óbitos e nascimentos da
freguesia de Santo Antonio e Almas da Comarca da
Cidade de Alcantara:
• janeiro a rriarc;o de 1838

• 1 ° trimestre de 1838

• abril a junho de 1838

• ano de 1838

• julho a setembro de 1838

• Mapas dos nascimentos, casamentos e óbitos da
freguesia de Sáo José do Preá:

• outubro a dezembro de 1838
• ano de 1841

• ano de 1838

• janeiro a junho de 1842

• ano de 1839

• julho a dezembro de 1842

• Mapas dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia de Sáo Joáo Batista do Vinhais:
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• janeiro a junho de 1843
• julho a dezembro de 1843
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• Mapas dos nascimentos , óbitos e casamentos da
freguesia de Santa Helena:
• janeiro a man;o de 1841
• abril a junho de 1841
• janeiro a mar<;o de 1842
• abril ajunho de 1842
• julho a setembro de 1842
• outubro a dezembro de 1842
• janeiro a mar<;o de 1843
• abril a junho de 1843

• Mapas dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia do Apóstolo de Sáo Matias da Cidade de
Alcantara:
• janeiro a dezembro de 1842
• janeiro a mar<;o de 1846
• abril ajunho de 1846
• ~bril a junho de 1850
• outubro a dezembro de 1850
• janeiro a mar<;o de 1851
• abril a junho de 1851
• julho a setembro de 1851

REPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA NO MARANH.ÁO

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da Vila de
Santa Helena e Lugar Pinheiro:
• 1° trimestre do ano de 1838
Rela~cio

dos mapas dos batismos, casamentos e óbitos

• Mapas dos batism~s, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Concei<_;áo e Sáo Bernardo da
Parnaioa:
• janeiro a mar<;o de 1838
• abril a junho de 1838
• outubro a dezembro de 1838

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Sáo J oaquim do Bacanga:
•
•
•
•
•

1° trimestre de 1838
2° trimestre de 1838
janeiro a mar<;o de 1839
abril a junho de 1839
julho a setembro de 1839

• outubro a dezembro de 1839

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Sáo Joáo Batista do Cururupu:
mar<;o ~de

• janeiro a mar<;o de 1852

• janeiro a

• janeiro a mar<;o de 1853
• abril a junho de 1853

• abril a junho de 1838
• julho a setembro de 1838

• julho a setembro de 1853

• outubro a dezembro de 1838

• outubro a dezembro de 1853

• 1° trimestre de 1839

• janeiro a mar<;o de 1854

• ano de 1843

• janeiro a dezembro de 1856

• Mapa dos nascimentos, óbitos e casamentos da
freguesia de Nossa Senhora da Vitória da Cidade do
Maranháo:
• junho de 1846 a junho de 1847
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1838

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos de Sáo
Benedito da Cidade de Caxias:
• 2° trimestre de 1838
• 3° trimestre de 1838
• 2° trimestre de 1841
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•
•
•
•
•

3°
4°
1°
2°
3°

trimestre
trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

de
de
de
de
de

1841
1841
1842
1842
1842

•
•
•
•

4°
1°
2°
3°

trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

de
de
de
de

1842
1843
1843
1843

• 1° de setembro de 1843 a 15 de janeiro de 1844

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Conceic;áo da Tutóia e Araioses:
• abril a junho de 1838
• outubro a dezembro de 1838
• julho a setembro de 1841 ·
• outubro a dezembro de 1841
•ano de 1842
• setembro a novembro de 1843
• janeiro a marc;o de 1846
• abril a junho de 1846
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• abril a junho de 1846
• julho a setembro de 1846
• outubro a dezembro de 1846
• janeiro á dezembro de 1855

• Mapas dos batizados, casámentos e óbitos da freguesia
de Sáo Bento da Vila de Pastos Bons:
'

• janeiro a marc;o de 1838
• abril a junho de 1838
• julho a setembro de 1838
• ano de 1841
• janeiro a marc;o de 1846

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Sáo Sebastiá? da Manga do Iguará:

• julho a setembro de 1841

• janeiro a marc;o dé 1838 ·
• abril a junho de 1838
'·
• julho a setembro ~e 1838
• outubro a dezemtiro de 1838
'.i
• janeiro a marc;o de 1839
• junho de 1841 a abril de 1843
• janeiro a abril de 1843
• abril a junho de 1843
• julho a setembro de 1843
• outubro a dezembro de 1843
• janeiro a marc;o de 1846
• abril a junho de 1846
• julho a setembro de 1846
• outubro a dezembro de 1846

• outubro a dezembro de 1841

• abril a junho de 1847

• janeiro a marc;o de 1842

• julho a outubro de 1847

• julho a setembro de 1846

• Mapas dos batizados, óbitos e casamentos da freguesia
de Nossa Senhora das Dores do Ig~ará:
• janeiro a marc;o de 1838
• janeiro a marc;o de 1841
• abril a junho de 1841

• abril a junho de 1842
• julho a setembro de 1842
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• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Sáo Bento dos Campos da Cidade de Alcantara:

• outubro a dezembro de 1842

• 1° de julho de 1838 a 1° de julho de 1839

• janeiro a marc;o de 1846

• 1° de julho de 1840 a 1° de julho de 1841
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•
•
•
•

1°
2°
3°
4°

trimestre
trimestre
trimes tre
trimestre

de
de
de
de

1846
1846
1846
1846

• j aneir o a man;o de 1847
• abril a junho de 1847

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Concei<;ao da Vila de Icatu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3° trimestre de 1838
4° trimestre de 1838
3° trimestre do ano financeiro de 1838
janeiro a man;o de 1839
1° semestre d o ano de 1842
1° semes tre de 1843
2° semes tre de 1843
1° sem estre de 1846
2° sem estre de 1846
1° semestre de 1847

• 2° semestre de 1847

• Mapas dos balizados, óbitos e casamentos da freguesia
de Nossa Senhora de Nazareth da Vila do Mearim:
•
•
•
•
•
•
•

janeiro a marc;o de 1838
junho de 1838 a julho de 1839
janeiro a marc;o de 1841
abril a junho de 1841
janeiro a junho de 1842
janeiro a dezembro de 1842
outubro a d ezembro de 1846

• janeiro a marc;o de 1847

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da freguesia
de Santa Rita do Codó:
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• ano de 184 1
• ano de 1842
• 1° trimestre de 1843
• 2º trimestre de 1843
• 3° trimestre de 1843
• 4° trimestre de 1843
• janeiro a junho de 1847

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Sao Joao de Cortes:
• 1° de janeiro a 31 de man;o de 1838
• 31 de marc;o a 30 de junho de 1838
• 30 de junho a 30 de setembro de 1838
• ano de 1841
• janeiro a junho de 1842
• janeiro a dezembro de 1842
• janeiro a junho de 1843
• julho a dezembro de 1843
• julho de 1845 a fevereiro de 1846
• junho de 1846 ajaneiro de 1847
• janeiro a abril de 1847

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Sao J oao Batista do Vinhais:
• 1° trimestre de 1838
• 3° trimestre de 1841
• 4° trimestre de 1841
• junho de 1841 ajunho de 1842
• 1° trimestre de 1842
• 3° trimestre de 1843
• 4° trimestre de 1843

• 3° trimestre de 1838

• 1° trimestre de 1846

• último trimestre de 1838

• 2° trimestre de 1846
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• 3° trimestre de 1846
• 2° trimestre de 1847
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•Mapas dos casamentos, batizados e óbitos dafreguesia
de Sáo José da Vila de Guimaráes:

• 3º trimestre de 1847

• 2º trimestre de 1838

• 4º trimestre de 1847

• 3º trimestre de 1838

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora do Rosário da Vila do ltapecuru:
• janeiro a

mar~o

de 1838

• abril a junho de 1838
• julho a setembro de 1838
• janeiro a

mar~o

de 1841

• junho de 1838 a junho de 1839
• junho de 1845 a julho de 1846

.

• julho de 1846 a junho de 1847

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora de Nazareth da Trizidela:
• janeiro a

mar~o

de 1838

• abril a junho de 1841

• primeiro, segundo e terceiro trimestre de 1843

• julho a setembro de 1841

• janeiro a

• outubro a dezembro de 1841

• abril ajunho de 1846

• janeiro a

mar~o

de 1842

mar~o

de 1846

• julho a setembro de 1846

• abril ajunho de 1842

• outubro a dezembro de 1846

• julho a setembro de 1842

• janeiro a

.

• janeiro a

mar~o

de 1843

• abril a junho de 1843
• julho a setembro de 1845
• outubro a dezembro de 1845
• janeiro a

mar~o

de 1846

• abril a junho de 1846
• julho a setembro de 1846
• janeiro a

mar~o

de 1847

• abril a junho de 1847

• Mapas dos balizados, óbitos e casamentos ~a fregue~ia
de Sáo José do Preá:
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mar~o

de 1847

• abril a junho de 1847
• outubro a dezembro 1849

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e martas da
freguesia de Nossa Senhora da Lapa e Pías do Lugar
de Sáo Miguel do Itapecuru:
• 3° trimestre de 1838
• 4° trimestre de 1838
• anos de 1839 a 1840
•ano de 1841
• 1° trimestre de 1842
• 2° trimestre de 1842

• ano de 1838

• 3° trhnestre de 1842

• 1° semestre de 1846

• 4° trimestre de 1842

• 1° semestre de 1847

• 1° trimestre de 1843
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• 2° trimestre de 1843

• janeiro a marc;o de 1843

• 1° trimes tre de 1846

• setembro a dezembro de 1843

• 2 ° trimestre de 1846
• 3° trimes tre de 1846
• 4 ° trimes tre de 1846
• janeiro a abril de 1847
• julho a setembro de 1847
• julho, agosto e setembro de 1850
• outubro, novembro e dezembro de 1850

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Conceic;áo da Vila de Viana:

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora de Nazareth da Vila do Riacháo:
• 19 d e fevereiro a 19 de maio de 1839
• 19 d e maio a 19 de agosto de 1839
• 19 de agosto a 19 de novembro de 1839
• 19 de novembro de 1839 a fevereiro de 1840
• fevereiro a maio de 1840
• maio a agosto de 1840
• agosto a novembro de 1840

• ano de 1838

• n ovembro de 1840 a fevereiro de 1841

•ano de 1842

• fever eiro a maio de 1841

• 1° trimestre de 1843

• maio a agosto de 1841

• 2° trimestre de 1843

• 19 de novembro de 1841 a 19 de fevereiro de 1842

• abril a junho de 1846

• 19 de fevereiro a 19 de maio de 1842

• julho a setembro de 1846

• 19 de maio a 19 de agosto de 1842

• outubro a dezembro de 1846

• 19 de agosto a 19 de novembro de 1842

• janetro a marc;o de 1847

• 19 de novembro de 1842 a 19 de fevereiro de 1843

· • abril ajunho de 1847
• abril a junho de 1850

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Conceic;áo da Vila Vic;osa de
Tutóia:
• janeiro a marc;o de 1838 ·
• abril a junho de 1838
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• 19 de f evereiro a 19 de maio de 1843
e

19 de maio a 19 de agosto de 1843

• 19 d e agosto a 19 de novembro de 1843
1

• 19 de novembro de 1843 a 19 de fevereiro de 1844
• f evereiro a marc;o de 1846

• Mapas dos batizados, óbitos e casamentos da freguesia
de Sáo Sebastiáo da Vila de Passagem Franca:

• julho a setembro de 1838

• j aneiro a dezembro de 1839

• outubro a dezembro de 1838

• ano de 1840

• janeiro a marc;o de 1839 ·

• ano d e 1841

• ano de 1842

• ano d e 1843

J
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• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
do Senhor dó Bonfim da Vila da Chapada:

• julho de 1846 a junho de 1847

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim:

• ano de 1840
•ano de 1841

• 1° trimestre de 1839

• agosto de 1846 ajulho de 1847

• 2° trin1estre de 1839

• 2º trimestre de 1872
• 3º trimestre de 1872

• 3° trimes tre de 1839

• 1° trimestre de 1873

• 4° trimestre de 1839

• 2º trimestre de 1873

• 2° trimes tre de 1843

• 3º trimestre de 1873

• janeiro a marc;o de 1846

• 4º trimestre de 1873

• janeiro a marc;o de 1847

• 1° trimestre de 1874

• abril a junho de 1847

• 2º trimestre de 1874

• outubro a dezembro de 1847

• 3º trimestre de 1874

• Mapas das pessoas balizadas, casadas e mortas na
freguesia de Nossa Senhora da Luz da Vila do Pac;o:

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da fregu~sia
de Santa Helena:

• ano financeiro de 1841

• julho a setembro de 1841

• junho de 1843

• outubro a dezembro de 1846

• julho de 1845 ajunho de 1846

• janeiro a marc;o de 1847

• julho de 1846 a julho de 1847

• abril a junho de 1847

• abril a junho de 1850

• Mapas das pessoas balizadas, casadas e mortas C:la
freguesia de Nossa Senhora da Conceic;ao da Cidade
de Sáo Luís do Maranháo:

• julho a setembro de 1850
• outubro a dezembro de 1850

• Mapas das pessoas balizadas, casadas e mortas da
freguesia de Sáo José do Lugar dos Indios:

•ano de 1841

~

• 2° trimes tre de 1846
• 3° trimestre de 1846
• 4° trimestre de 1846

• ou tubro, novembro e dezempro de 1850
~

janeiro a dezembro de 1855 1

• julho de 1845 a junho de 1846
• julho de 1846 a junho de 1847

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesiá
de Cururupu:
• 2° trimestre de 1841
• 3° trimestre de 1841
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• 1° semestre de 1846

• outubro a dezembro de 1846

• 2° semestre de 1846

• janeiro a mar90 de 1847

• 1° semestre de 1847

• abril a junho de 1847

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Sáo José, acima da Cidade de Cmdas: :.
• ano de 1841
•ano de 1842
• ano de 1843
• janeiro a julho de 1846
• janeiro ajunho de 1847
• julho a s etembro de 1847
• outubro a dezembro de 1849
• janeiro a man;o de 1850
· • abril a junho de 1850
• janeiro a mar90 de 1851

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Sáo Vicente Férrer:
• julho a setembro de 1841
• julho a dezembro de 1846
• janeiro a junho de 1847
• julho a dezembro de 1849
• janeiro a julho de 1850
• 1° trimestre de 1851
• 2° trimestre de 1851

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Nossa Senhora da Conceic;;áo da Vila da
Tutóia:
• janeiro a junho de 1841
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• julho a dezembro de 1847
• julho a dezembro de 1849
• julho de 1850 ajaneiro de 1851

• Mapas dos batismos, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Vitória da Catedral da Cidade
do Maranháo:
• 3º trimestre de 1841
• 4º trimestre de 1841
• 2º trimestre de 1842
• 3° trimestre de 1842

• ano de 1855

• Mapa das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Nossa Senhora da Conceic;;áo do Brejo:
• ano de 1842

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Sáo Bento:
• julho a setembro de 1842
• outubro a dezembro de 1843
• outubro a dezembro de 1846
• 4° trimestre de 1849
• 1° trimestre de 1850
• 2º trimestre de 1850
• 3º trimestre de 1850
• 4° trimestre de 1850

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Sáo Francisco Xavier de Monc;;áo:

• janeiro a mar90 de 1846

• julho a dezembro de 1842

• julho a setembro de 1846

• outubro de 1843 ajaneiro de 1844
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• janeiro a marc;o de 1846
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• Mapa das pessoas batizadas, casadas e martas na
freguesia de Nossa Senhora da Concei<;ao de Caxias;

• abril a junho de 1846
• julho a setembro de 1846

• janeiro a junho de 1846

• outubro a dezembro de 1846

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e martas na
freguesia de Santa Ana do Buriti:

• janeiro a marc;o de 1847 ·
• abril a junho de 1847

• janeiro ajunho de 1846.

• outubro a dezembro de 1849

• ano de 1847

• janeiro a marc;o de 1850

• último semestre de 1849

• abril a junho de 1850

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas na
freguesia de Nossa Senhora da Concei<;áo e Sáo José
de Caxias:

• janeiro a marc;o de 1851
• abril a junho de 1851
• julho de 1855 a junho de 1856

• janeiro a junho de 1846

• Mapas das pessoas bati?adas, casadas e mortas na
freguesia da Vila do Mearim:

• julho a setembro de 1846
• outubro a dezembro de 1846

• abril a junho de 1846

• janeiro a marc;o de 1847

• outubro a dezembro de 1846

• abril a junho de 1847

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos da freguesia
de Nossa Senhora da Piedade da Vila do Coroatá:

• julho a setembro de 1847
• julho a dezembro de 1849

• janeiro a julho de 1846

• janeiro a junho de 1850

• julho de 1846 ajaneiro de 1847

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e martas na
freguesia de Santo Antonio e Almas:

• janeiro a julho de 1847

• Mapas das pessoas batizadas, casadas e mortas na .
freguesia de Nossa Senhora da Concei<;ao da Vila de
Sáo Bernardo:

• janeiro a marc;o de 1846
• abril a junho de 1846
• julho a setembro de 1846
• outubro a dezembro de 1846

• janeiro ajunho de 1846

• abril a junho de 1847

• julho a dezembro de 1846

• julho a setembro de 1847

• . Mapa das pessoas batizadas, casadas e mortas na ·
freguesia de Sáo Joáo Batista do Iguará:

• outubro a novembro de 1849
• janeiro a mar<;o de 1850
• abril a junho de 1850

• outubro a dezembro de 1846
'•·
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• julho a setembro de 1850
• outubro a dezembro de 1850
• janeiro a

mar~o

de 1851

• Mapa das pessoas batizadas, casadas e mortas da
freguesia de Sáo Bernardo da Parnaiba:
• 14 de junho de 1849 a 14 de junho de 1850

• Mapa dos batizados, casamentos e óbitos na freguesia
da Chapada:
• outubro a dezembro de 1850

Rela<;áo dos mapas da popula<;áo das freguesias

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Nossa Senhora
da Concei<;áo da Tutóia río frm do ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Nossa Senhora
de Concei<;áo dos Araioses no fim do ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Nossa Senhora
de Nazaré da Trizidela no fim do ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo do 1° distrito da freguesia de
Nossa Senhora de Nazaré da Vila do Riacháo. (s/data).

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo Francisco
Xavier de Mon<;áo, no ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo Sebastiáo da
Vila de Passagem Franca no fim do ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo da freguesia de
do ano de 1841.

S~o

Bento no fim

• Mapa da popula<;áo da freguesia e Vila de Sáo José
no fim do ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo Joaquim do
Bacanga no fim do ano de 1841. (lmpresso}
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo J oáo de Cortes
no fim do ano de 1841. (Impresso)
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Vinhais no fim do
ano de 1842. (lmpresso}
• Mapa da popula<_;áo da freguesia de Sáo J oaquim do
Bacanga, no fim do ano de 1842. (Impresso}
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Santa Rita da Vila
do Codó, no fim do ano de 1842.

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Nossa Senhora
do Rosário do Itapecuru no fim do ano de 1841.

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo Sebastiáo da
Vila de Passagem Franca, no fim do mes de junho de
1846.

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Santa Rita do
Codó no Tapucuru no ano de 1841.

• Mapa da popula<;áo da freguesia da Vila de Passagem
Franca, do ano de 1847.

• Mapa da popula<;áo da freguesia do Senhor do Bonfim
da Vila da Chapada.

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo Félix de
Balsas, 2º distrito da Comarca de Pastos Bons da
Província do Maranháo do ano de 1847.

• Mapa da popula<_;áo da freguesia de Sáo J oáo Batista
do Vinhais no fim do ano de 1841.
• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo Bento de
Pastos Bons no fim do ano de 1841.

• Mapa da popula<;áo da freguesia de Sáo J oaquim do
Bacanga obtido pelo arrolámento de desobriga no ano
de 1849.
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• Mapa da populac;áo da freguesia de Sáo J oaquim do
Bacanga obtido pelo arrolamento de desobriga no ano
de 1850.
• Mapa da populac;áo da freguesia de Sáo Sebastiáo da
Vargem Grande do fim de 1850.
• Mapa da populac;áo livre e escrava da freguesia de
Sáo José do Lugar dos Índios do ano de 1856.
• Mapa da populac;áo livre e escrava da freguesia de
Sáo Joáo Batista do Vinhais do ano de 1856.
• Mapa da populac;áo da freguesia de Nossa Senhora
da Luz da Vila do Pac;o do ano de 1856.
• Mapa da populac;áo da freguesia de Nossa Senhora
da Conceic;áo da Tutóia, no fim do ano de 1856.
Juízo de Paz
Correspondencia dosjuízes de Paz dos
distritos, dos termos e comarcas aos
presidentes da Província ( 1829-1889)
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• Mapa da populac;áo do 2° Distrito do Termo da Vila
da Manga, Comarca do Itapecuru-Mirim no ano de
1837.
• Mapa Geral da populac;áo do 1° Distrito do Termo da
Vila de Sáo José no ano de 1837.
• Mapa da populac;áo do 1° Distrito da Vila de Tutóia,
Comarca de Sáo Bernardo no ano de 183 7.
• Mapa da populac;áo do 1° Distrito da Comarca da
Vila do Mearim, Comarca de Viana no ano de 1837. ·
• Mapa da populac;áo do 2° Distrito do Termo da Vila
do Mearim, Comarca de Viana, Província do Maranháo
no ano de 1837.
• Mapa da populac;áo do Distrito do Curral da Igreja do
Termo da Vila do Mearim, Comarca de Viana no ano
de 1837.
• Mapa da populac;áo .do 4° Distrito do Termo da Vila
do Mearim, Comarca de Viana no ano de 183 7.

CoNTÉM: MAPAS DE POPULA<;Ao ( 1829-1850) CUJOS DADOS ENCONTRAM- SE
DISCRJMINADOS PELA CONDI<;AO (LIVRES E ESCRAVOS}; COR ( BRANCOS, ÍNDIOS,

PARDOS E PRETOS); SEXO E IDADE.

• Mapa da populac;áo do 5° Distrito de Sepahu, Termo
da Vila do Mearim, Comarca de Viana no ano de 183 7.

Relac;ao dos mapas da populac;ao dos termos e
comarcas

• Mapa da populac;ao do 1° Distrito da Comarca da
Vila e Comarca de Viana no ano de 183 7.

• Mapa da totalidade dos habitantes dos quarteiróes
da freguesia de Nossa Senhora da Lapa e Pia - 1829.
• Mapa da totalidade dos habitantes do quarteiráo que
é filiado a freguesia de Nossa Senhora da Conceic;áo
da Vila de Tutóia - 1830.

•Mapa da populac;ao do 4° Distrito do Termo da Vila e
Comarca de Viana no ano de 183 7 .

• Mapa da populac;áo do 1° Distrito da freguesia de
Nossa Senhora da Conceic;áo do Termo da Vila de Sáo
Bernardo - Comarca de Brejo no ano de 1837.

• Mapa da populac;áo da freguesia de Santa Helena,
Termo e Comarca da Cidade de Alcantara no ano de
1837.
• Mapa da populac;ao do 2° Distrito do Termo da
Comarca de Alcantara no ano de 1837.
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• Mapa da popula<;áo do 4° Distrito do Termo da
Comarca de Alcantara no ano de 1837.

• Mapa da popula<;áo do Distrito de Pastos Bons,
Comarca do Maranháo no ano de 183 7.

• Mapa da popula<;áo do Lugar da Hipoeira, 2° Distrito,
Termo da Vila de Sáo Bento, Comarca da Cidade de
Al cantara no ano de 183 7.

• Mapa da popula<;áo do 2° Distrito do Termo de Nossa
Senhora de Pastos Bons, Comarca do Maranháo,
1837.

• Mapa da popula<;áo do 1° Distrito da Vila e Termo do
Icatu, Comarca de Itapecuru-Mirim no ano de 1837.

• Mapa da popula~áo do 1° Distrito de Paz da Vila de
Passagem Franca no mes de maio de 1847.

• Mapa da popula<;áo do 2° Distrito da Vila e Termo do
Icatu, Comarca de Itápecuru-Mirim no ano de 1837.

• Mapa da popula~áo do Distrito de Paz da Manga 2°
do Município da Vila de Sáo Sebastiáo da Passagem
Franca em 05 de maio do ano de 1847.

• Mapa c:ta popula<;áo do 5° Distrito da Vila e Termo do
Icatu, Comarca de Itapecuru-Mirm no ano de 1837.
• Mapa da popula<;áo do 2° .Distrito da Vila do ItapecuruMirim no ano de 1837.
• Mapa da popula<;áo do Distrito de Sáo Joaquim do
Termo da Cidade Comarca do Maranháo no ano de
1837.
• Mapa da popula<;áo do 3° Distrito da Matriz de Sáo
Bernardo, Termo da Vila do Brejo, Comarca do
Maranháo no ano de 183 7.
• Mapa da popula~áo da Vila de Sáo Bernardo da
Parnaiba, Comarca de Brejo no ano de 183 7
• Mapa da popula<;áo do 1° Distrito do Juízo de Paz
desta Cidade e Comarca do Maranháo no ano de 1837.
• Mapa da popula<;áo do 2° Distrito do Termo desta
Cidade do Maranháo no ano de 183 7 .

• Mapa da freguesia de Sáo Joáo Batista do Cururupu
da Comarca de Guimaráes, 1847.
• Mapa da popula<;áo de freguesia de Santa Anna do
Buriti da Comarca de Brejo, 1850.
• Mapa da popula<;áo do 1° Distrito de Paz da freguesia
de Nossa Senhora da Vitória desta Cidade de Sáo Luís
do Maranháo extraída do último arrolamento feito em
junho de 1850.
• Mapa geral da popula<;áo da freguesia de Sáo Joaquim do Bacanga do 5° Distrito do Juízo de Paz do
Município da Capital do Maranháo, 1850.
• Mapa demostrativo dos habitantes livres e escravos
na freguesia de Sáo Francisco Xavier de Mon<;áo do
ano de 1850.

• Mapa da popula<;áo do 3° Distrito do Termo desta
Cidade Sáo Luís do Maranháo, 1837.

• Mapa da popula<;áo da Paróquia de Nossa Senhora
da Concei<;áo de Araioses, 2° Distrito da Vila de Tutóia,
1850.

• Mapa da popula<;áo do Distrito da Vila do Pa<;o,
Comarca do Maranháo no ano de 183 7.

•Mapa demostrativo da popula<;áo do Distrito do Juízo
de Paz da Vila de Itapecuru-Mirim, 1850
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• Mapa da populac;áo do 1° Distrito da Vila de Nossa
Senhora da Conceic;áo do Icatu, 1850.

• Inventário dos objetos que existem no armazém da
Colonia Sáo Pedro do Pindaré - 1842.

• Mapa da populac;áo da freguesia de Nossa Senhora
da Lapa e Pías e Sáo Miguel, 2° Distrito do Município
de Rosário no Itapecuru, _1850.

• Relac;áo dos medicamentos precisos para o tratamento
dos índios da Missáo de Sáo Pedro do Pindaré do ano
de 1842.

• Mapa da populac;áo de Sáo Joáo de Cortes do Município da Cidade de Alcántara no ano de 1850.

• Relac;áo dos Índios que se contaram na Colonia Sáo
Pedro do Pindaré no dia 30 de julho de 1850.

• Mapa da populac;áo dos habitantes do 3° Distrito da
Vila do Mearim do ano de 1850.

• Relac;áo dos nascimentos e óbitos que tem acorrido
na Colonia Sáo Pedro do Pindaré desde 28 de maio
até 31 agosto de 1850.

• Mapa demonstrativo da populac;áo do 2° Distrito livre e escrava da freguesia do Apóstolo Sáo Mathias
do Município da Cidade de Alcántara, 1850.
• Mapa da populac;áo da freguesia de Sáo Sebastiáo da
Vila de Vargem Grande, 1850.
• Mapa nacional das pessoas livres e cativas que compoem o 5° Distrito do Município da Vila do Mearim,
Comarca de Viana, Província do Maranháo, 1850.
Missoes e Colonias Indígenas

• Relac;áo dos índios que faleceram na Colonia Sao Pedro
do Pindaré desde 1° de dezembro de 1849 até 28 de
maio de 1850.
• Relac;áo nominal dos índios da Colonia Sáo Pedro do
Pindaré do ano de 1851.
• Relac;áo dos batizados e óbitos que tem havido nesta
colonia desde o 1° de novembro de 1852 até 30 de
abril de 1853.

Colonia Sáo Pedro do Pindaré

• Inventário da Colonia Sao Pedro do Pindaré de 27 de
abril do ano de 1856.

Correspondéncia dos missionários e
diretores da Colonia Sáo Pedro do
Pindaré aos presidentes da Província
do Maranháo. (1841 - 1876)

• Inventário da Colónia Sáo Pedro do Pindaré procedido em 21 de abril de 1856.

Contém:

• Mapas dos batizados, casamentos e óbitos de livres e
escravos (brancas, índios, pardos e pretos) dos anos
de 1840 a 1841.

• Relac;áo das aldeias e número dos índios da Tribo
Guajajara que habitam na 3ª Diretoria do Pindaré,
compreendida do Porto denominado Boa Vista até o
da Sapocaia, 1856.
• Relac;ao dos índios pertencentes a primeira diretoria
do Alto Pindaré, 1856.

REPERTÓRIO DE DOCV.llfENTOS PARA A HlSTÓRIA INDÍGENA NO MARANHÁO

• Inventário dos objetos que tem entrado e que se tem
gasto na Colonia de Sáo Pedro no trimestre de 13 de
novembro de 1859 a 19 de fevereiro de 1860.
• Mapa demonstrativo dos índios atualmente residentes na Colonia de Sáo Pedro do Pindaré na classificac;áo de sexo e idade - 1859.
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tor; data da plantac;áo; número de empregados e ob- ·
servac;óes - 29 de janeiro de 1863;
- Relac;áo dos índios da Colonia J anuária - 17 de abril
de 1864.
,

Diretoria-Geral dos Indios da Província do Maranháo

• Rela<;áo dos índios matriculados na Colonia Sáo Pedro
do Pindaré e que se acham em poder de diversas pessoas, 1859.

Correspondencia do diretor-geral dos
índios aos presidentes da Província do
Maranhéio (1846 - 1877)

• Mapa dos índios residentes na Colonia Sáo Pedro do
Pindaré, 1859.

Contém:

• Cópia da rela<;áo dos índios existentes na Colonia de
Sáo Pedro do Pindaré, 10 de junho de 1859.

• Mapa da populac;áo de todos os índios pertencentes
as aldeias da 16ª Diretoria na Vila da Chapada, 11/
06/1872.

• Cópia do inventário dos bens da Colonia de Sáo Pedro
do Pindaré, 10 de junho de 1859 ..
• Mapa demonstrativo dos índios residentes atualmente na Colonia de Sáo Pedro do Pindaré com classificac;áo dos sexos e idade, 1865.

• Relac;áo das aldeias de índios existentes no lugar
Presidio pertenc·e ntes a 4ª Diretoria-Parcial do Grajaú
na Chapada com designac;áo do número de almas indígenas e dos nomes dos chefes que os dirige - 1874.

Diretorias-Parciais dos Índios
Colonias: Leopoldina; Januária e Dois

Bra~os.

Correspondéncia dos diretores de diversas colonias indígenas aos presidentes da Província do Maranhéio
( 1854 - 1881)

Correspondencia dos diretores-parciais dos índios aos presidentes da Província do Maranhéio. (1846 - 1885)
Contém:

Contém:

• Mapa de arrolamento dos índios Canela da 1ª aldeia
das Águas Claras - 1846.

- Mapa da Colonia Januária comos seguintes dados:
nomes de batismo e gíria (indígena); freguesia; município; populac;áo (sexo, idade, religiáo); nac;áo; sistema; tipo de cultivo; fábrica; indústria; nome do dire-

• Mapa dos índios Guajajaras do Río Grajaú das
1ª,2ª,3ª, 4ª e 5ª aldeias de vários capitáes pertencentes ao distrito da Vila do Mearim, 1847.
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• Relac;áo das aldeias da tribo de índios Pompe Catege
denominados Gavióes; título particular das aldeias,
nomes dos capitáes e forc;a com que, comandam debabco do Governo Superior de um índio que denomina Crajacá. ano de 1856.
• Mapa das aldeias Gavióes constando nomes. freguesias. munícipios. números de índios. n ac;áo ou tribo.
ocupac;áo de índios e data de criac;áo. 1863.

F ONTES ÜOCUMENTAIS PARA A HISTÓRlA INDÍGENA

,,

Companhia dos Indios Trabalhadores

Arquivo Público do Estado do Maranháo

Correspondéncia
do diretor da Com,,
panhia dos Indios Trabalhadores da
Província do Maranhiio (1855 - 1856)

Manuscritos (Códices)
Junta de Missóes ( 1738 -1777)
Secretaria do Governo
• Registros Gerais do Governo Central ( 1754 - 1885)
• Registros Gerais do Governo do Maranháo ( 1754 - 1776)
• Registros de Datas e Sesmarias ( 1776 - 1824)
• Registros de Patentes ( 1804 - 1852)

Correspondencia:
• Registros da correspondencia dos governadores e capitáes-generais do Estado do Maranháo como Governo Central ( 1798 - 1821)
• Registros de oficios, ordens, cartas, bandos, portarías, nomea<;óes, licen<;as e outros atos dos governadores e capitáes-generais
do Maranháo - Objetos Diversos - ( 1787 - 1822)
• Registros da correspondencia dos presidentes da Província do
Maranháo com diversas autoridades - Objetos Diversos - ( 1827 1873)
• Registro e minutas da correspondencia dos presidentes da Província do Maranháo com ministros e outras autoridades do Governo Central - Ministérios - ( 1828 - 1889)
- Registros e minutas da correspondencia dos presidentes da Província do Maranháo com autoridades do Governo Provincial:
• Autoridades Militares ( 1827 - 1889)
• Assembléia Legislativa Provincial ( 1829-1889)
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• Magistrados ( 1831 - 1889)
•Autoridades da Marinha (1841 - 1887)
• Cfunaras Municipais (1841-1888)
• Guarda Nacional ( 1841 - .1889)
• Chefe de Polícia ( 1842 - 1889)
• Tesauro Público Provincial ( 1844 - 1889)
• Tesouraria da Fazenda Nacional (1846 - 1889)
• Obras Públicas ( 1847 - 1889)
• Diretor Geral dos Índios ( 1875 - 1889).

Atas
• Atas do Conselho do Governo ( 1825 - 1832)

Terras e Colonizac;ao
• Registros de Terras de diversos freguesias ( 1854 - 1859)

Diretoria da Colonizac;ao da Província do Maranhao
~

Registros da correspondencia da Diretoria da Coloniza<;áo com
o Governo e diversas autoridades ( 1855 - 1859)

Secretaria de Polícia
• Chefe de Polícia/diversas autoridades ( 1842 - 1889}
• Chefe de Polícia/delegados e subdelegados ( 1842 - 1889)

Secretaria de Governo
Documentos avulsos
• Correspondencia de autoridades eclesiásticas/presidentes da
Provmcia do Maranháo ( 1824 - 1888)
. • Correspondencia dos juízes de Paz/presidentes da Província do
Maranháo (1829 - 1850)
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• Correspondencia dos prefeitos municipais/presidente da Província do Maranháo ( 1839 - 1851)
• Correspondencia dos missionários e diretores da Colonia de
Sáo Pedro do Pindaré/presidentes da Província do Maranháo
( 1841 - 1876)
• Correspondencia de diretores de diversas colonias indígenas/
presidentes da Província do Maranháo ( 1854 - 1881)
• Correspondenc_ia do diretor-geral dos índios/presidentes da
Província do Maranháo ( 1846 - 1877)
• Correspondencia dos diretores-parciais dos índios/presidentes da Província do Maranháo (1846- 1885)
• Diretoria da Colonizac;áo da Província do Maranháo ( 1855 1859)

Relatórios dos presidentes da Província do Maranháo
01 - Francisco Bibiano de Castro (03/06/1837)
• Catequese e civilizac;áo dos índios: populac;áo e indústria, p.
13.v
02 - Angelo Carlos Muniz (03/05/1845)
• Catequese e civilizac;áo dos índios, p. 7.
03 - José Joaquim Teixeira Vieira Belfort (21/12/1855)
• Catequese e civilizac;áo dos indígenas, p.24.
04 -Antonio Cándido da Cruz Machado (24/02/1857)
• Catequese e civilizacáo dos indígenas: Colonia de Sáo Pedro
do Pindaré: Colonia Januária: Colonia Leopoldina, p.21.
05 - Francisco Xavier Paes Barreta ( 13/04/1858)
• Catequese e civilizac;áo dos indígenas; Relac;áo dos aldeamentos da Província do Maranháo (anexo 06), p.12.
06 - José Maria Barreto Júnior (26/09/1859)
• Co.lonizac;áo indígena provincial: Catequese e civilizac;áo dos
indígenas, p.p. 46-48.

• Correspondencia de juízes municipais/presidentes da Província do Maranháo ( 1833 - 1889)

07 - Ambrósio Leitáo da Cunha (24/11/1863)
• Catequese e civilizac;áo dos índios: colonias, p.39.

• Correspondencia dos vigários de diversas freguesias/presidentes da Província do Maranháo ( 183 7 - 1856)

08 - Manael Jansen Ferreira (03/05/1867)
• Índios, p.5
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09 - Franklin Américo de Menezes Dória {28/10/1867)
• Catequese e civilizac;áo dos índios, p. 24. Anexos: Quadro
demonstrativo das colonias existentes n a Província; Quadro
demonstrativo das diretorias parciais de índios existentes na
Província.
10 - Antonio Epaminondas de Mello {05/05/1868)
• Catequese e civiliza<;áo dos índios, p . 22.
11 - José da Silva Maya {01/06/1869)
• Catequese e civiliza<;áo dos índios, p . 12.
12 - José da Silva Maya {18/05/1870)
• Catequese e civiliza<_;ao dos índios, p .37 .
13 - José da Silva Maya {03/11/1870)
• Índios, p. 58.
14 -Augusto Olympio Gomes de Castro {03/05/1871)
• Catequese e civilizac;áo dos índios: Colonia de Sáo Pedro do
Pindaré; Colonia Januária; Colonia Leopoldina e Colonia Palmeira Torta; Diretorias Parciais: Barra do Corda, Jussaral
no Alto Mearim, Alpercatas, Foz do Grajaú, Tapera da
Leopoldina, Camacaóca no Pindaré, Boa Vista, Sapucaia no
Pindaré, Alto Pindaré, Caru, Alto Mearim, Cajari em Viana.
Capivari, Santa Tereza, Chapada, Imperatriz, Gurupi; p.p.
105-108v.
15 - José da Silva Maya {29/08/1871)
• Catequese e civilizac;áo dos índios: Colonia de Sáo Pedro do
Pindaré; Colonia Leopoldina; Diretoria Parcial: Cabe<;a Branca; p.p. 40-40v.
16 - José Pereira da Grac;a {14/10/1871)
• Catequese, p.03.v
17 - Augusto Olympio Gomes de Castro {29/04/1872)
• Catequese, p .38.
18 - José Pereira da Grac;a {29/06/1872)
• Catequese e civiliza<;áo dos índios, p . 17v.
19 - José Pereira da Grac;a {14/03/ 1873)
• Catequese e civilizac;áo dos índios, p.32.
20 - Frederico de Almeida e Albuquerque {16/06/1876)
• Colonias de índios, p. 24
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21 - Francisco Maria Correia de Sá e Benevides {18/10/1877)
• Catequese. p .24.
22 - Carlos Fernando Ribeiro {09/05/ 1878)
• Catequese e civilizac;áo dos índios, p . l 5v.
23 - Luís de Oliveira Lins de Vasconcellos {13/02/1880)
• Catequese e civiliza<;áo dos índios, p .25.
24 - Carlos Fernando Ribeiro {25/09/1883)
• Diretoria-Geral dos Índios, p.14.
25 - Baráo de Grajaú {18/09/ l 884)
• Diretoria-Geral dos índios, p.22.
26 - Baráo de Grajaú {23/04/1885)
• Catequese e civilizac;áo dos índios, p .19.
2 7 - José Leandro de Godoy e Vasconcellos ( 16/05/1885)
• Catequese e civiliza<;áo dos índios, p.13.
28 - Dr. José Francisco de Viveiros {20/08/1886)
• Diretoria-Geral dos Índios, p .23.
29 - Dr. José Bento de Araújo ( 18/04/ 1888)
• Catequese. p .10.
30 - José Moreira Alves da Silva {09/02/1889)
• Diretoria-Geral dos Índios, p .4 7
3 1 - Dr. Pedro da Cunha Beltráo (28/09/1889)
• Diretoria-Geral dos Índios, p.15.

Relatório do Governador do Estado do Maranhcio
01 - Dr. José Tomaz Porciúncula {07/07/1890)
• Diretoria-Geral dos Índios, p.49.

Falas de presidentes da Província do Maranhcio
01 - José Leandro de Godoy e Vasconcellos (24/02/1885)
• Catequese e civilizac;áo dos índios, p .34.
02 - Joáo Capistrano Bandeira de Mello ( 15/03/ 1886)
• Catequese e Civiliza<;áo dos Índios, p .p. 42-50.
03 - José Bento de Araújo {11/02/ 1888)
• Diretoria-Geral dos Índios, p. 41. Anexos: Mapa estatístico
da popula<;áo indígena das colonias e diretorias-parciais su-
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bordinadas a Diretoria-Geral dos Índios da Província do
Maranháo e dos fogos que cada urna contém; cópia - Diretoria-Geral dos Índios do Maranháo, 09 de janeiro de 1888;
On;amento da despesa com a verba - Catequese no exercício
de 1889; Diretoria-Geral dos Índios; Colonias e diretoriasparciais; colonia em edifica~áo.
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