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APRESENTAÇÃO

Quando se iniciou o tratamento técnico do Arquivo (1972), estando ele 
íinda ligado ao Serviço de Divulgação Histórica, a primeira preocupação foi pre
parar os instrumentos de trabalho para os pesquisadores Inicialmente, foi um 
simples guia dos Fundos lá reunidos, mimeografado, e logo os Inventários da 
Correspondência Passiva da Câmara de Vereadores

Verificou-se, imediatamente, a conveniência de uma publicação periódica 
para a divulgação daqueles instrumentos de trabalho e noticiário que reunisse a 
relação entre o Arquivo e a comunidade, no sentido de esclarecer,também,as for
mas e as possibilidades de o seu acervo ser posto à disposição do público estudio
so

Atendendo a isto, foi enviado um ofício ao então Diretor da Divisão de 
Cultura (10 08 1976), Professor Luiz Osvaldo Leite, solicitando a instituição, por 
lei, dos Anais do Arquivo Histórico de Porto Alegre.

Nos fms do ano de 1979, o Decreto de n° 6974 instituiu a publicação e a 
Portaria de n° 093, da SMEC, a estruturou.

Com grande satisfação, entregamos aos estudiosos dos fatos de nossa cida
de este documento que enriquecerá a memória de Porto Alegre

João Mano José, 
Secretário Municipal de Educação 

e Cultura



Introdução

Quando o Decreto n? 6974 de 22 de setembro de 1979 criou os Anais do 
Arquivo Histórico de Porto Alegre e, mais tarde, a Portaria n? 093 de 14 de no
vembro do mesmo ano estabeleceu seu conteúdo, estava a Prefeitura da capital 
rio-grandense instituindo o instrumento de divulgação de um dos acervos cultu
rais mais antigos do Rio Grande.

é certo que até bem pouco tempo quase nada se sabia do seu conteúdo. 
Condenado a viver como apêndice de um órgão administrativo ou parcela de 
uma biblioteca, não passava, para o povo de Porto Alegre em geral e para os fun
cionários municipais em particular, de uma coleção de papéis e livros velhos su
cessivamente guardados por maníacos que envelheciam debruçados sobre eles.

Benditos maníacos estes, que trouxeram até 1972 grande parte da docu
mentação sobre a vida e evolução da cidade que, desde então, passou a ser tratada 
tecnicamente como acervo de arquivo de custódia. Para começar foram relaciona
das as coleções nele existentes, reunidas as peças emprestadas (!) ou depositadas em 
outras repartições do município. E o que antes seria pouco mais de um agrupamen
to de livros e manuscritos de conteúdo desconhecido, passou a ser um conjunto 
de coleções de documentos de importância fundamental para o estudo da histó
ria da cidade e da realidade concreta de seu evoluir.

Logo se passou a um segundo passo na organização: foram iniciados os in
ventários e, começando pela correspondência Passiva da Câmara de Vereadores 
(1764-1886), as pessoas envolvidas no trabalho, durante todo o tempo de elabo
ração dos índices, foram tomando conhecimento do dia-a-dia da vida porto-ale- 
grense. E, fato curioso, se descobriu que o Arquivo Histórico dePorto Alegre fora 
criado em 23 de março de 1830 e, portanto, no que pese a forma como fora tra
tado até então, era, realmente, o órgão cultural mais antigo do município e um 
dos que pode contribuir decisivamente para estudar a própria história do Rio 
Grande do Sul.

Nesta altura, já fora mudado completamente o funcionamento do órgão. 
Em lugar de ser uma estrutura onde se perguntava sobre a história da cidade, pas
sou a ser um estabelecimento onde se estudava sua história. Para isto foi iniciada 
a feitura de instrumentos de trabalho, onde o pesquisador, sem interferência de 
ninguém, procuraria ele mesmo o documento. Terminava-se, assim, com a figura 
do chefe, conhecedor de todos os meandros e informador de todas as nuances e 
surgia o estudioso de história, indiscutivelmente indispensável em arquivo de cus
tódia mas, fundamentalmente, para organizar a documentação de modo a que o 
elimine da relação pesquisador-fonte primária, no sentido de preservar efetiva
mente a mais absoluta liberdade de informação.

Para que se tornasse sistemática a publicação destes instrumentos de traba
lho, com os percalços comuns do serviço público, foi imaginada, proposta e al
cançada a instituição dos Anais a que nos referimos, ao menos um por ano, que 
os reproduzisse junto com seus índices e observações necessárias. Mas como o 
arquivo de custódia de uma cidade tem íntima relação com a vida urbana, no 
momento de esquematizá-los foi incluída uma segunda parte chamada desde logo
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de "Vida do Arquivo", que deverá refletir o enriquecimento da instituição atra
vés daquela relação. Para isto, no entanto, é preciso que haja uma periodicidade 
regular.

É por isto que, ao ser publicado este primeito número, após três anos de 
sua instituição, precisamos fazer algumas observações.

Dois anos se passaram sem qualquer publicação. Algumas noticias impor
tantes na época deixaram de sê-lo, passado aquele tempo. Mas pela vez pri
meira se publica no Rio Grande um repertório de Sesmarias e uma docu
mentação do Cartório de órfãos. Fundos importantes para o estudo da genealo
gia, da economia e da ocupação do espaço rio-grandense. Não fornecem, é certo, 
informação completa sobre evento algum, mas são indispensáveis para cruzar 
com outros documentos no sentido de enriquecer a informação e 
determinar sua veracidade. E, finalmente, graças ao esforço e persistência da 
equipe em reunir os livros dispersos, consegue-se completar o Fundo da Corres
pondência Passiva da Câmara de Vereadores durante todo o Império.

Desejando que este primeiro número dos Anais seja útil aos pesquisadores 
e que contribua para criar o hábito de busca às fontes primárias da história por- 
to-alegrense, o Arquivo Histórico de Porto Alegre pede e agradece qualquer críti
ca que venha a contribuir para melhorar o próximo número.

Prof? Marion N. de Meirelles 
Diretora do Arquivo Histórico do município de Porto Alegre 

SMEC
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D E C R E T O  N° 6974

Institui os Anais do Arquivo 
Histórico do Município de Porto 
Alegre e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribui
ções legais,

D E C R E T A :

Art. 1? — Fica instituído, sob a responsabilidade da Divisâb de Cultura da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, uma publicação destinada a divulgar 
seu acervo documental e instrumentos de trabalho adequados à pesquisa da His
tória da Cidade, denominada "Anais do Arquivo Histórico do Município de Por
to Alegre".

Art. 2? — O periódico de que trata o artigo anterior será lançado, no míni
mo, uma vez por ano, correndo as despesas resultantes da publicação è conta de 
recursos financeiros específicos, que deverão constar do orçamento anual da Se
cretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 3? — O Secretário Municipal de Educação e Cultura adotará, por por
taria, todas as medidas necessárias ao cumprimento do disposto no presente De
creto, no prazo de sessenta dias.

Art. 4? — Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 22 de setembro de 1979.

Guilherme Socias Villela 
Prefeito 

Carlos Rafael dos Santos 
Secretário M. de Ed. e Cultura 

Registre-se e publique-se 
Roberto Eduardo Xavier 

Secretário do Governo Municipal
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0  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de 
suas atribuições legais:

D E T E R M I N A :

Portaria n? 093, de 14.11.79

Art. 1? — Os Anais do Arquivo Histórico do Município de Porto Alegre, 
publicação instituída pelo Decreto Municipal n? 6974, de 22 de setembro de 
1979, destinado a divulgar o acervo documental e oferecer instrumentos de tra
balho adequados à pesquisa histórica constará das seguintes secções:

a) Instrumentos de Trabalho constante de guias, catálogos, inventários e 
repertórios, de acordo com o tipo de documento reunido e sua finalidade;

b) Documentos Interessantes que reunirá comentários sobre peças inédi
tas do acervo, e que tenham grande significação para a história da cidade, ou de 
seu relacionamento com a história nacional e regional;

c) Efemérides — relação das datas mais importantes do período seguinte à 
publicação, com as fontes, a bibliografia relativa ao fato ou personagem e à área 
de conhecimento que interessa;

d) Noticiário — nesta secção se relacionará as comemorações de interesse 
histórico-cultural levadas a efeito no período anterior, com indicação das fon
tes;

e) Obras Recebidas — lista completa das obras doadas ou adquiridas, com 
indicação bibliográfica completa e breve comentário sobre o conteúdo.

Art. 29 — 0 primeiro número dos Anais do Arquivo Histórico do Municí
pio será lançado no ano de 1980, correndo as despesas à conta da verba 1505- 
15207-3132.02.

Art. 3? — Fica a Divisão de Cultura da SMEC com a incumbência de apre
sentar projeto dos Anais (n? 1), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
desta data.

Art. 4? — Revogadas as disposições em contrário, esta protaria entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 14 de novembro de 1979.

Prof. Carlos Rafael Santos,
Secretário Municipal de Educação e 

Cultura.
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PRIMEIRA PARTE 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO
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1. REPERTÓRIO DAS SESMARIAS

Ao iniciar a organização do acervo de sesmarias existentes no Arquivo His
tórico de Porto Alegre algumas preocupações nos acompanharam. A primeira foi 
a diversidade de documentos. Havia editais, traslados, certidões, requerimen
tos, pareceres, alvarás e, não sei mais quantos tipos de papéis. Esta foi uma preo
cupação de ordem técnica que resolvemos tomando por base o trabalho de Deus- 
dedit L. de Oliveira, do Arquivo Nacional, sobre as sesmarias da Bahia (1968). 
Também , o número de nomes (sesmeirosou requerentes) nos pareceu irrelevan
te, pois achávamos que não era o bastante para servir aos estudiosos, por exem
plo, do processo de ocupação do solo rio-grandense.

Entanto, à medida que examinávamos a papelada, sentíamos que o inven
tário ou repertório daquela documentação, com os índices adequados para con
sulta, poderia resultar em trabalho útil, mercê a multiplicidade de aspectos que a 
propriedade envolve para a compreensão do movimento social, a começar pelos 
estudos genealógicos. E, neste conseguinte, constatamos que aquela quantidade 
de nomes, considerados em relação aos vizinhos, significava quase três centenas 
de famílias rio-grandenses, entre 1752 e 1821, cujas origens geográficas poderiam' 
ser fixadas. Todos estes nomes figuram no índice onomástico.

O índice toponímico foi, finalmente, a grande dificuldade. Certas localiza
ções ou confrontações sâb, absolutamente, desconhecidas nos documentos carto
gráficos de hoje. Valemo-nos do Dicionário Geográfico, Histórico e Estatístico 
de Otávio Augusto de Faria, 2? edição 1914, e mesmo com ele, ainda ficou para 
definir, fisicamente, a posição de uma dezena de sesmarias.

Finalmente, mais uma informação ao leitor: a cronologia foi fixada pela 
data de um documento de cada sesmaria; em virtude disto a seqüência pode ser 
alterada pela adoção de outro documento do mesmo proprietário ou seu ascen
dente. Isto quer dizer, .qyje convém ao consulente a leitura da coleção de todos 
os documentos sob o mesmo nome, para saber a origem mais remota da proprie
dade.
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1.1 -  RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA

1752 (sem data)
1. GARCIA, Thomaz Francisco.

— local: Serra Geral, Freguesia Nova de Triunfo
— requer terreno junto a outro de 

GONÇALVES, José e 
BRITO, José de.

1790 5 out
2. FRAGA, Joam de Oliveira Araújo

— local: São Sepé.

18 dez
3. LOURENÇO, Francisco

— residência: Serra do Erval, Santo Amaro, Rio Pardo
— local: terreno confrontando com as propriedades de 

ALMEIDA, João Francisco de
BARBARA, Manoel dos Santos 
ALMEIDA, Jeronimo Francisco de 
GARCIA, Thomaz Francisco.

1791 31 jan
4. SILVEIRA, Francisco Roza da

— residência: Rio Pardo
— local: margens do rio Camaquã.

1802 4 mar
5. COSTA, José Ignácio da

— procurador: CARDOZO, Antonio Rodrigues
— local: (?),

5 jun
6. SOUZA, Antonio Machado de

— local: Serra Geral, ao norte, rincío do Cascalho, ao sul e, ainda, ao 
norte:
SEVERIN, José Coelho e 
. . .  OLIVEIRA Leite de.

1803 10 set
7. SILVA, Francisco Carvalho da (tenente)

— residência: Rio Pardo
— local: Guarda de São Sebastião, limite das Missões, tendo como limites, 

ao norte, o arroio Jacaref, ao sul, um banhado que contribui ao rio Ca- 
cequi e, a leste, um marco divisório dos Campos Neutrais.
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1806 4 out
8. PEREIRA, Francisco Manoel

— Traslado de sesmarias não localizadas. São citados:
MC CATHY, Dionisio
MACHADO, Antonio José.

1807 11 set
9. GUIMARÃES, Manoel Alves (capitão)

— requer pelo irmãos
AZAMBUJA, Antonio Alves de — herança de 
GUIMARÃES, Antônio Alves — e 
JESUS, Mariana de

— local: distrito de Bom Jesus do Triunfo.

2 out
10. PACHECO, Francisco de Paula

— local: costa do rio Ibirapuitã, confrontando com propriedades de 
MORAES, João Antonio de
JAQUES, Lauriano — e 
LOURENÇO, José.

1808 23 jan
11. SANTOS, José Fernandes de Victoria

— requer: aforamento perpétuo
— local: povoação do Norte (São José do Norte).

28 jul
12. AZAMBUJA, Antonio Álvares

— requer: título de campos pertencentes a 
GUIMARÁES, Antônio Álvares — e 
JESUS, Mariana de

— local: Freguesia de Bom Jesus do Triunfo.

15 out
13. FARIA, Joaquim Çibeiro de

— local: Serra Geral do Cahy, próximo è cachoeira existente.

11 nov
14. PIRES, Manoel José e FARIA, Agostinho Antonio de

— local: margem oposta (sic) ao rio Ibicuí, confrontando a leste e oeste 
com a Serra de Báceguá e ao norte, com o rio do mesmo nome.

14 nov
15. SANTOS, Ignacio Antonio dos

— requer sesmarias que pertenceram a 
DURO, Antonio Lopes

23



SILVA, Joaquim Gonçalves da 
MEIRELES, Domingos Gonçalves 
FIGUEIRA, íldefonso

— local: Serra do Erval.

16. SOUZA, Yhomaz José da Costa e
— local: costa do ri o Ibirapuitã, tendo, ao norte, o arroio Pai Passo.

2 dez
17. FARIA, Agostinho Antonio de

— local: margem oposta do Ibicuí, fronteira do Rio Pardo 
PIRES, Manoel José

— local: idem, mesmo documento.

15 dez
18. FONTOURA, José Pinto da

— local: Campo dos Bugres, entre a Serra Geral e as primeiras vertentes do
rio Jacuf, limitando-se ao norte com o erval de São Tomé.

19. OLIVEIRA, Francisco Antonio de (soldado)
— residência: Rio Pardo
— local: Palmeira, terreno limit&.ido-se ao norte, com o rio Ibicuí e a leste,

com o rio Itapiby.

1809 30 jan
20. CONCEIÇÃO, Lixandrina Joaquina da

— local: Serra do Cahy,. confrontando, ao sul, com a propriedade de 
FARIA, Manoel Ribeiro de.

21. CONCEIÇÃO, Joaquina Maria da
— local: distrito da Serra Geral do Cahy, confrontando-se a oeste com a

cachoeira do rio do mesmo nome, a norte e leste, com terras 
devolutas e, ao sul, com propriedade de 

CONCEIÇÃO, Lixandrina Joaquina da. --v

22. NEVES, José Joaquim de Figueiredo (capitão)
— local: campos na Serra do Bacaguá, próximo do Bicuí, Serra da Cruz e

Morro das Palmas.

16 fev
23. ALMEIDA, Francisco Paes de (soldado)

— local: parte ocidental do rio Santa Maria, ribeiro Vacaguá.

24. MENDES, Pedro
— local: vertente do Ibicuí, Guarda da Conceição.
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, 25. PINTO, Joze Barreto Pereira
— local:fronteira do Rio Pardo, do outro lado do arroio Ibirapuitã.

23 fev
26. NEVES, Francisco José de Figueiredo (capitão)

— residência: Rio Pardo
— local: o outro lado (sic) do rio Ibirapuitã, próxima do arroio Pae Passo.

9 mar
27. ARAÜJO, Fellipe Castanho de

— local: já ocupado do outro lado (sic) do rio Santa Maria, campo denomi
nado das Palombas, que se divide, ao norte, por um arroio que vai 
desaguar no rio Ibicuy.

10 mar
28. SILVA, Jacinto Joze da

— local: terras fora da Guarda do Albardão, no lugar denominado Inverna-
da, com frente ao norte, dividindo-se pelo leste com o mar grosso 
e pelo oeste, com o Albardão do mato.

18 mar
29. FONP^CA, Simião Estilita Gomes da

— locarS&onteira do Rio Pardo, limitado ao norte com o arroio Capayu, ao
sul com o Cassiquy, a oeste com a forqueta desses dois e a leste 
com a coxilha Albordão Grande.

20 mar
30. AVILLA, Manoel Antonio de

— local: Rio Pardo, perto da Lagoa do Ponche Verde.

31. FREITAS, Juliana Maria de
— viúva de VEIGA, Francisco de Lima que adquiriu em 22 de jan 1795 de 

FLORES, D. Joze Joaquim
— local: campos em Rio Pardo, confrontando com terras de MACEDO, An

tônio de; Coxilha de Santo Antonio que reparte as águas do rio Pirati- 
ni; e BUENO, Salvador.

— junto a este outro terreno, próximo do mesmo arroio Piratinim e limita
da pelas propriedades de
GOMEZ, Manoel Joze 
ALVAREZ, Joze Antonio

— inclui editais e certidões.
6 mai

32. MENNA BARRETO, Gaspar Francisco
— residência em Rio Pardo
— pede seja sustado o requerimento de
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BARRETO, Fortunato Luiz, que solicitou terras situadas na mesma re
gião de Batovi.

8 mai
33. ARAÚJO, Joaquim Antônio de

— local: área do Ibicuí e Garapuitá.

34. ARAÚJO, Francisco Antonio de
— local: campos que se dividem pelo norte com o rio Garapuitá e, pelo les

te, com o arroio Sarandi.

• 35. CUNHA, José Estácio da
— local: distrito das Missões, Fronteira de Rio Pardo, na costa do rio Itape-

vi.

19 mai
36. CARVALHO, Bartolomeu de

— local: rincão de campos entre o rio Ibicuí', o Vapeby, o Jaguaracahy e
terras de 

PEREIRA, Antonio do Couto.

18 jun
37. ABREU, João dos Santos

— local: não diz (refere à que lhe fora negada.)

3 jul
38. CUNHA, Antonio Joze de Azevedo

— local: campos limitâdos pela Serra do Baú, Arroio Candiota e ainda os
lindeiros

MEDEIROS, Manoel Antonio de Souza (sul)
MACHADO, Manoel Joze (herdeiros de) p. norte-

39. MAXADO, Antonio Joze de Azevedo (soldado)
— local: Rio Pardo, distrito de Caçapava limitado, ajoeste, pelo rio Santa

Maria e Ibicuí', a leste, com a Serra das Caveiras e, ao norte, e sul, 
com banhados.

40. TEIXEIRA, Francisco e DORNELLES, Manoel Antônio
— residência além do rio Santa Maria
— local: onde residem, confrontando com arroio Cassiguilho, pelo norte,

contribuinte de Guarapuitá Grande
— queixa-se de

PEREIRA, Joze Antonio Muniz, que teria ocupado suas terras.

41. SILVA, Manoel Pereira Soares da
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— local: Missões, coxilha de campo limitada a leste, pelo arroio Caquety e o
rio Juhandaty.

19 jul
42. FUZILÓRIO, Luiz Silveira Caetano

— local: Rincão do Chapeo, Ibirapuitá e Ibirá.

20 jul
43. PINTO, Luiz Caetano

— local: Missões São Borja, limitado ao norte, com o rio Batuhy e pelo sul
com arroio Cunhada e estância do 

ABREU, José de (tenente)
pelo oeste com o rio Uruguai.

27 jul
44. PINTO, Manoel Caetano (capitão)

— local:campos de São João, em São Francisco de Borja, Província das
Missões «

— divide-se pelo norte, com o rio Botuhy, ao sul, com o arroio Comprido, 
limita-se com a estância do tenente José.. . (deve ser o mesmo acima ci
tado).

5 ago
45. ALBUQUERQUE, Ana Maria de Brito

— local: Serra Geral de Botutarahy, campo dos Bugres, limitado pelo leste,
com Rio Pardo e, pelo oeste, com o rio Jacuhy.

46. CARVALHO, Ignacio Gomes de
— local: Serra Geral de Botucarahy, terreno limitado a leste e norte com Rio

Pardo e a oeste com a Serra Geral.

47. MACEDO, Candida Rosa de
— residência em R io Pardo
— local: Serra Geral de Botucarahy (matos da), limitados ao norte, pela

Serra Geral e, ao sul, com as terras de 
MACHADO, Luiz i
SILVEIRA, Raimundo da 
SILVEIRA, João Machado da — e, a oeste, com 
MACEDO, Leonor Pereira de.

48. MACEDO, Leonor Pereira de
— Serra Geral de Botucarahy, na forqueta entre o Rio Pardo e seu afluente 

Mata Sete.
— documentos — editais.
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49. NEVES, Luiz Ferreira
— local: rio IbirapuitS, Serro dos Nazarenos, arroio Pay Passo.

50. PIRES, Thomaz
— Rio Pardo, Serra Geral, limitado ao sul, com terras de PRETO, Sal

vador de Oliveira, e, ao norte, leste e oeste, com os matos da Serra 
Geral.

7 ago
51. JAQUES, Joâo Rodrigues

— local: paragem chamada Vizória (?) divide-se com campos de RODRI
GUES, José.

52. NUNES, José de Souza
— local: margem do rio Uruguay, entre os arroios S. Luzia e Butuhi. Sobra

de campo, onde se acha arrendado, de 
TIAGO, Raimundo S.

12 ago
53. GUIMARÃES, Antônio José Pereira

— local: o outro lado (sic) do rio Santa Maria que divide, pelo sul, com a
Coxilha Grande, pelo norte, com uma vertente que vai desaguar na 
lagoa de Bacaguá, pelo leste, com o arroio de Bacaguá e pelo oeste, 
com o arroio Panovotim.

54. PORTO, Joaquim Ferreira
— requer legalização de campos que comprou a 

LARA, José de Almeida
— local: confronta com propriedade de

SANTANNA, Manoel José de, e é limitada a nordeste com a vertente 
maior do Juncai e, a sueste, com campos de 
PINHEIRO, Joze Feliciano Fernandes.

16 ago
55. NOBREGA, Antonio Joze Pereira

— residência: Rio Pardo
— local: campo denominado S§o Fabiano, distrito das Missões, faz fundos

ao sul, com o rio Ibirajipira, a leste, se divide com o rio Etapeby e 
campo de

ALEXANDRINO, Francisco,e, a oeste, com o arroio Pacoiray.

17 ago
56. MORAES, Antonio de (furriel de cavalaria)

— local: margem do rio de Santa Maria e do rio Jaguari.
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19 ago
57. COELHO, Severino Jacinto

— residência: fronteira de Rio Pardo
— local: a oeste do arroio Pai Passo e da propriedade de

SOUZA, José Machado de — e, pelo ocidente, com a Coxilha Grande, in
cluindo os campos chamados do Tigre.

29 ago
58. LEITE, Miguel Pedrozo

— nome: campo de São Francisco
— local: ao norte do rio Ibicuhy Grande, Missões, limitado de um lado, pe

la fazenda de
PAVÂO, Manoel Pereira — e pelo rio Jaguari; do outro lado pelo rio Ja- 

cunde, que separa da propriedade do soldado 
BARBOZA, José.

7 set
59. LIMA, Albino Pereira de (soldado)

— residência: Rio Pardo
— local: campo limitado a leste, pela grande vertente de Saican, a oeste, pe

la de Japeguye, pelo sul, com uma vertente que contribui para o 
rio Guapuitan Mirim.

18 set
60. CASTRO, Custódio de Almeida

— local: Santo Antonio da Guarda Velha, entre os rios Rolante e Rolanti-
nho.

20 set
61. NETO, José de Souza

— local: Guarda de São Sebastião
— requer sobras de campos de 

OLIVEIRA, Pedro Fagundes 
MARQUES, Ignacio.

28 set
62. TELLES, Matheus da Cunha

— local: campos em Pelotas, ocupados por 
SILVEIRA, Izabel da — viúva de 
ROCHA, Manoel Bento da.

9 nov
63. SOUZA, Joaquim Silveira

— local: costa do Rio Pelotas e SSo Gonçalo, até o arroio Santü Bárbara
— documentos: três editais, sem certidões.
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18 nov
64. ME I RA, Joaquim Manoel de

— local: limite ao norte pelo rincão da Forqueta Grande do Ibirapuitã, ao
sul com o Ipirapuitã Grande, pelo nordeste, com o Ibirapuitã Mi
rim e pelo sudeste, com boqueirão, junto ao Serro do Nazareno

— documentos: dois editais e certidões de Porto Alegre, Rio Grande e Rio
Pardo.

65. SILVA, José Raimundo da
— local: do outro lado (sic) do rio Santa Maria, limitando a sudeste com o

rio Ibirapuitã.
— documentos: alvarás e certidões.

1810 19fev
66. ABREO, Pedro Jozé Gomes de

— local: costa do Erval, dividindo-se pelo nordeste com o rincão Doura-
dilho e pelo sudoeste, com 

SOUZA, José Antonio de ,
COELHO, João Pereira.

10 mar
67. RIBEIRO, Bento Manoel (soldado)

— residência: distrito (?) das Missões
— protesta em defesa de terras que diz lhe pertecerem e que foram cedidas a 

BITANCOURT, Joze Antonio
CAMERA, João Joze.

16 dez
68. FIGUEIREDO, Joze Felippede

— local: do outro lado (sic) do rio Ibirapuitã Grande, com fundos ao arroio 
Pai-Passo

— documentos: um certificado e dois editais.

1811 7 ago
69. BRITO, Joaquim José de (capitão)

— datado de Rio Pardo ( 9 nov?)
— documento: uma oposição de 

MONTOJOS, Izidoro Belmonte
— local: ?

70. ROCHA, Manoel Bento da (capitão)
— local: rincão de Pelotas (ver 62).

1812 20 dez
71. LISBOA, João Soares
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— local: Serra Geral, distrito de Triunfo, dividindo-se, ao sul, com 
LOPES, A.itonio Vieira — a leste com
BRITO, Joaquim Vieira de — a oeste com 
COUTO, Estácio Borges Betancourthe do.

1813 7 jan
72. ALVES, Florêncio Joze

— local: limites ao sul e a leste, o rio Guaíba e a oeste, a propriedade de 
SILVA, Francisco Joze da.

15 fev
73. HOMEM, Joaquim Francisco (tenente de milícias)

— local: AJdeia dos Anjos, com oposição de 
GUIMARÃES, João José de Oliveira 
OLIVEIRA, Antonio Coelho de.

12 ago
74. JESUS, Candida Maria de

— local: distrito de Camaquã, ao sul da Serra do Erval, a leste, com terras
de

LOPES, Antonio Joze — e a oeste, com ditas de 
CAMPOS) Joam Rodrigues.

11 out
75. MACHADO, Elias Joze (soldado)

— local: Serra Geral do Cahy, dividindo-se com terras de 
MACHADO, Euzebio Joze (ao sul)
SANTOS, Antonio dos (a oeste).

1814 3 mar
76. GUIMARÃES, João Joze de Oliveira

— residência: Nossa Senhora dos Anjos
— local: limitando ao sul, pela Serra da Figueira, a oeste, com o arroio da

Palmeira, a leste, com o arroio da Timbaúva e mais os seguintes 
proprietários 

SOUZA, Manoel d'Avila 
SILVA, Luiz Joaquim da 
DIAS, Felisberto
GUIMARÃES, Antonio Joze de Oliveira.

7 mai
77. SOARES, Serafim Pereira . ^

— local: Triunfo, terras limitadas ao sul, pela propriedade de 
BAPTISTA, Manoel

— nota: inclui documentos de 6 out 1798.
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18 mai
78. MAGALHÃES, Liandro Joze de

— local: Aldeia dos Anjos, terras limitadas pelas seguintes propriedades: 
RIBEIRO, D. Izabel Antonia (sul)
SANTOS, Vicente Francisco dos (sul)
TERRA, Antonio da (norte)
FERREIRA, Alberto (leste) 
adquirida em 7.2.1790 de 
SILVA, Antonio da.

2 ago
79. ROSA, Gaspar Ribeiro da (capitão)

— residência: Freguezia Nova (Triunfo)
— local: junto ao arroio das Cadeias, próximo da propriedade de
— PAIO, Antonio Moreira de

80. SAMPAIO, Antonio Moreira de (sargento-mor)
— local: Freguezia Nova (Triunfo), junto ao arroio da Cadeia, fazendo fun

do ao norte, com a Serra Geral.

4 ago
81. FARIA, Agostinho Antonio de

— residência: Rio Pardo
— local: margem do rio Ibicuí, limitado a leste e a oeste, com a Serra de

Bacaguá.

6 ago
82. SOARES, Francisco de Paula

— família: casado com
OLIVEIRA, Guiomar Antonia de — viúva de 
COSTA, José Ignacio da

— requer as terras que este obteve no
— local: distrito de Triunfo, na ponta ocidental da Serra do Erval, próxi

mas da propriedade de 
ME LO, Antonio de Barros e.

16 ago
83. ANJO, Francisco Baptista

— requer legitimação de campos, que comprou de 
VILELA, Ricardo de Araújo
OLIVEIRA, Ignacia Antonia de 
PEREIRA, Bernardo José 
OLIVEIRA, Maurfcia Antonia de

— local: distrito de Cahy, confrontando com campos de 
GARCIA, José (o calafate)
SILVA, José Alves de Carvalho e 
MACHADO, Eusébio Souza-
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27 ago
84. PEREIRA, Joaquim Rodrigues

— requer sobra de sesmaria de 
ANJO, Francisco Baptista

— local: distrito do Cahy.
3 set

85. MOTTA, Bento José Pinto da
— local: Serra do Erval, Camaquã, limitada ao norte com propriedade de 

OLIVEIRA, Domingos Leite de
— contestação de 

AFFONSO, José Manoel.

10 set
86. PINTO, José Luiz e RODRIGUES, Caetano José

— compraram de 
GUIMARÁENS, João José de Oliveira

— local: Aldeia dos Anjos, limitado ao sul com a Serra da Figueira, a oeste,
com o arroio da Palmeira, a leste, com o arroio Timbaúva, ao nor
te, com terras de 

SOUZA, Manoel de Á\rila.

16 set
87. ALVES, Rosaura da Conceição

— local: distrito de Cahy, limitado pelas propriedades de 
VIANNA, José Alves Pereira (sargento-mor)
ALVES, Lina da Conceição.

88. OLIVEIRA, Francisca Ignaciade
— local: Rio Rolante.

89. PEREIRA, Pedro
— requer: sobras de campos de 

BAYÂO, Manoel Ribeiro
— local: Arroio dos Ratos, dividindo-se com 

SOUZA, Manoel de (pelo nordeste)
JESUS, Ignacia Maria de (pelo norte)
RAPOSO (falecido), pelo oeste.

24 set
90. CUNHA, Jeronimo Ribeiro da

— residência: Freguesia Nova (Triunfo)
— local: onde reside, que é limitado pelas propriedades de 

VASCONCELOS, Francisco Cabral de
CUNHA, Manoel Ribeiro da 
AFONSO, Joze Manoel.

28 set
91. VELLES, Francisco Diogo (sargento-mor)

— local I: Fronteira de Rio Pardo, entre os arroios Imbagaá, ao norte,
Itapitocai', ao sul, que tendo sido requerido por
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CÂMARA, SimSo Gonçalves da -  pede o
— local II: Rio dos'Sinos, confrontando com 

TELLES, Anastácia Rosa.

30 set
92. ALVES, Lima da Conceição

— local: distrito de Cahy, confrontando com propriedades, solicitadas por 
Vl AN NA, André Alves Pereira
D U TR A , Conceição-

93. DUTRA, Maria da Conceição
— local: limitado pelas terras concedidas a 

VIANNA, André Alves Pereira
VI ANNA, Germano Joze Alves Lagoas.

94. SOARES, Manoel Pereira
— local: distrito de Cahy, limitando-se com propriedade de 

FONSECA, Joze Pereira da.

95. VIANNA, Germano José Alves Lagoas
— local: distrito de Cahy, próximo das propriedade de 

VIANNA, André Alves
SOARES, Manoel Pereira.

8 out
96. CASTRO, Lourenço Júnior de

— local: margem do rio Cahy, confrontando com propriedade de 
CASTRO, Florinda Rosa de.

10 out
97. CASTRO, Florinda Rosa de

— local: distrito de Cahy, próximo da propriedade de 
CASTRO, Lourenço Júnior de.

8 nov
98. JEZUS, Manoel de, e outros

— local: Freguezia de Aldeia dos Anjos, se opõe à concessão pedida por 
PINTO, José Luiz e
RODRIGUES, Caetano Joze.

99. SILVA, Luiz Antonio da e . . .  Joze Manoel
— local: costa do rio Camaquã, limitando com propriedades de 

CUNHA, Manoel Ribeiro da
GUIMARAENS, Antonio Alvares.
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100. CARVALHO, Thomaz Pereira de
— local: Freguezia Nova (Triunfo), ao lado do arroio da Cadeia

101. FERREIRA, Joaquim Maria da Costa (tenente)
— local: distrito do Cahy, passagem denominada Três Mares
— documentos: traslado com certidão dos editais.

15 dez
102. ALVAREZ, Joaquim de Oliveira

— local: matos devolutos na Serra do Erval, ao lado da Lagoa dos Patos,
confrontando a leste, com o arroio Velhaco e com 

JOZE E BENEDITO RAMI RES, ao norte e 
AZAMBUJA, Francisco Barbosa de, ainda a leste.

1815 2 jan
103. SARAIVA, Antonio Joze

— local: distrito de Cahy, onde reside, confrontando com:
APOLINARIO, Joze
CAETANO, Manoel 
ALVES, André.

7 jan
104. SILVA, Felicia Maria da

— local: Serra do Erval, Freguezia Nova do Triunfo, dividindo-se, ao nor
te, com terras de 

PONTES, Joam Manoel de •

2 fev
105. ESCOVAR, Carlota Joaquinade

— local: Serra Geral do Cahy, limitando-se com propriedades de 
SOARES, Antonio Vieira
MORAES, José Apolinário Pereira de 
CASTRO, Lourenço Júnior de.

15 fev
106. BASTOS, Domingos Joze de Araújo

— requer sobra das terras concedidas a 
OLIVEIRA, Ana Maria de.

18 fev
107. ESCOVAR, Maria Felicia de

— local: distrito de Cahy, limitando-se, ao sul, com terras pretendidas por 
ESCOVAR, Joaquim de.

23 fev
108. MORAIS, Joze Apolinário Pereira de
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— local: Serra Geral, distrito do Cahy, limitando-se, ao sul, com terras dos
órfãos de 

CARVALHO, Guilherme Pereira de.

10 mar
109. AZEVEDO, Pollicarpo Joze de (soldado)

— local: costa do Rio dos Sinos, propriedade que pertenceu aos seus pais: 
AZEVEDO, Benedito Matias de
JESUS, Delfina Maria de.

29 mar
110. LEITE, Joze Barros

— local: Serra do Boqueirão, Freguezia Nova de Triunfo, limitando-se com 
CARVALHO, Jose Antonio Vieira de (ao norte)
SILVA, Gabriel Joze de (ao sul)
LEITE, Domingos

— documentos: edital.

31 mar
111. DORTA, Joze de Oliveira

— local: distrito de Camaquã, tendo como confrontante:
SILVA, lldefonso Figueira da
SILVA, Pe. Roberto Antonio Gonçalves da (ao sul)
SILVA, Ignacio Alves da 
MORAES, Joaquim Mendes de.

13 abr
112. CÂMARA, Florencio Antonio da

— residência: Aldeia dos Anjos (GravataO
— local: Serra do Erval, distrito de Camaquã, dividindo-se, ao norte, com

propriedades de 
JESUS, Candida Maria de 
CAMPOS, João Rodrigues de 
NASCIMENTO, Maria Joanna do.

18 abr
113. CAMPOS, Alexandre Francisco de

— local: Freguezia de Triunfo, limitando-se, pelos fundos, com proprieda
de

SI LVA, Joze Joaquim da e 
GARCIA, Thomaz Francisco (pelo lado).

21 abr
114. MEDEIROS, Victoria Maria de
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— local: Fazenda do Pontal, costa do Rio Guaiba, confrontando com 
AZEVEDO, Joze Borges Pinto de
COUTINHO, Miguel dos Santos (leste)
GUIMARAENS, Antonio Joze da Silva (leste)
VIEIRA, João (oeste)
COUTO, Manoel do (norte).

9 mai
115. MIRANDA, Antonio Pacheco de (reverendo)

— local: Triunfo
— requer o que houve por doaçSo de seus pais.

21 mai
116. PASSOS, Francisco Manoel dos

— local: Freguesia de Santo Antonio da Patrulha.

1?jun
117. ROCHA, Joaquim Rodrigues da

— local: Camaquã, dividindo-se, ao norte, com o arroio das Capivaras, a
leste, pela Lagoa dos Patos, e ainda com 

MENNA, d. (?)
BARBOSA, Francisco Joze (a oeste).

118. SALGADO, João Baptista Leite de Oliveira (padre)
— local: costa do Camaquã, Serra Geral, defronte à Lagoa dos Patos, divi

dindo-se com propriedade de 
BARBOSA, Joze da Silva.

27 jul
119. PIRES, Manoel Marcelino

— requer herança de
RIBEIRO, Domingos Gomes (capitão).

7 ago
120. PIMENTA, Francisco Xavier

— local: Arroio dos Ratos.

121. GARCIA, Thomaz Francisco
— local: em Camaquã, na costa da Lagoa dos Patos, limitando-se ao sul

com o arroio Velhaco e tendo como confrontantes as propriedades de 
CIDADE, Francisco Joze (a leste)
ALMEIDA, Mathias Jose de

— terras havidas, por troca, com 
MENEZF&, Ângela Maria de, viúva de
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MENEZES, João Cardozo de.

26 ago
122. LAGES, Francisca Rosa de Souza

— local: distrito de Cahy, próximo de 
VI ANNA, André Alvares Pereira e 
SOUZA, Joaquim.

28 ago
123. LAGES, Francisco Luiz Gonçalves

— local: Cahy, limitando-se com 
VIANNA, André Alves Pereira 
SOUZA, Joaquim de-

7 dez
124. OLIVEIRA, Domingos Leite de

— local: Serra do Erval, CamaquS
— requer conforme documentos que possui.

16 dez
125. OLIVEIRA, Antonio Leite de

— local: distrito de CamaquS, confrontando-se com o Serro Negro e com 
MACHADO, Joâfo de Borba (norte)
LOPES, Luiz José (sul)
OLIVEIRA, Domingos Leite de (oeste).

1816 19 abr
126. DIAS, Francisco Ricardo

— local: Serra do Erval, distrito da Freguesia do Triunfo, limitando-se, pe
los fundos, com o arroio Araçá e ainda com 

BARBOSA, José da Silva <
COELHO, JoSo Pereira (ao norte)
SOUZA, José Antonio de (a oeste).

4 jul
127. SENTENA, Theodoro Joze

— residência: distrito de CamaquS
— requer: sobra de terrenos do seu pai 

SENTENA, Victoriano José, que comprou de 
BRAGA, Medeiros

— local: limitado, a oeste, com o arroio Jacaré e Fazenda Santa Rita (ao <
sul) e mais:

MEIRELES, Antonio Gonçalves (norte)
FARIA, Manoel Durains (oeste).
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21 ago
128. GUIMARÃES, Antonio Joze da Costa

— requer: sobra de matos requeridos por 
BARBOSA, José da Silva

— local: distrito de Camaquâf.

1820 12 jun
129. SOUZA, Joze Antonio de

— local: Serra do Erval, distrito de Camaquâí, já requerido em 1795 e medi
do em 1801, limitando-se pelo arroio Douradilho e Serra do Pal
meira, sendo seus vizinhos 

BARBOSA, José da Silva 
GUIMARÃES, Antonio José de Oliveira 
COELHO, José Pereira 
BARBOSA, Manoel José Fernandes.

1821 27 ago
130. CALDAS, Pedro Dias de Siqueira (professor)

— local: Camaquâ', entre o arroio Velhaco e propriedade de 
BARBOSA, Francisco.

20 nov
131. PEREIRA, Felisberto Dias — e

PINTO, Diogo
— local: Aldeia dos Anjos (Gravataí) fazendo fundos com a Serra do Fi

gueira e com 
PEREIRA, João Dias 
SOUZA, Manoel de Ávila.

22 nov
132. BANDEIRA, Diogo Pinto e

PEREIRA, Roberto Dias
— local: Serra da Aldeia dos Anjos.
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DORNELLES, Manoel Antonio (40*)
DORTA, Jose de Oliveira (111*)
DURO, Antonio Lopes (15)
DUTRA, Conceição (92)
DUTRA, Maria da Conceição (93*)

E -  ESCOVAR, Carlota Joaquina de (105*) 
ESCOVAR, Maria Felicia de (107*)

F -  FARIA, Agostinho Antonio de (15,18,81*) 
FARIA, Joaquim Ribeiro de (13*)
FARIA, Manoel Durains de (127)
FERREIRA, Alberto (78)
FERREIRA, Joaquim Maria da Costa (101 *)
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FONSECA, Joze Pereira da (94)
FONSECA, SimiSo Estilita Gomes da (29*) 
FONTOURA, Jose Pinto da (18*)
FRAGA, Joam de Oliveira Araújo (2*)
FREITAS, Juliana Maria de (31 *)
FUZILORIO, Luiz Silveira (42*)

G -  GARCIA, Thomaz Francisco (113, 121*, 1*, 3) 
GONÇALVES, Joze (1)
GUIMARÃES, Antonio José da Costa (128*) 
GUIMARÃES Antonio Jose da Silva ((114) 
GUIMARÃES, Antonio Jose de Oliveira (129, 76) 
GUIMARÃES, Antonio Alvares (9)
GUIMARÃES, Antonio Jose Pereira (53*) 
GUIMARÃES, João Jose de Oliveira (74,76*) 
GUIMARÃES, Manoel Alves (9*)

H — HOMEM, Joaquim Francisco (74*)

J — JAQUES, João Rodrigues (51 *)
JAQUES, Louriano (10)
JESUS, Candida Maria de (73*, 112)
JESUS, Delfina Maria de (109)
JESUS, Ignacia Maria de (89)
JESUS, Manoel de — e outros (98*)
JESUS, Mariana de ( 13)

L — LAGES, Francisca Rosa de Souza (122*)
LAGES, Francisco Luiz Gonçalves (123*)
LARA, Jose de Almeida (54)
LEAO, Francisco Machado (73)
LEITE, Domingos (110)
LEITE, Jose de Barros (110*)
LEITE, Miguel Pedrozo (58*)
LIMA, Albino Pereira de (59*)
LISBOA, João Soares (71 *)
LOPES, Antonio José (73)
LOPES, Antonio Vieira (71)
LOPES, Luiz José (125)
LOURENÇO, Francisco (3*)
LOURENÇO, Jose (10)

M — MACEDO, Candida Roza de (47*)
MACEDO, Leonor Pereira de (48*)
MACHADO, Antonio José (8)
MACHADO, Elias Joze (75*)
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MACHADO. Euzebio Joze (75)
MACHADO. JoSo de Barboza (125) 
MACHADO. Luiz (47)
MACHADO. Manoel Joze (38)
MAGALHÃES, Liandro Joze de (78*)
MC CATHY, Dionisio (8)
MAXADO. Antonio (39*)
MARQUES. Ignacio (61)
MEDEIROS, Manoel Antonio de Souza (38) 
MEDEIROS, Victoria Maria de (114*)
MEIRA, Joaquim Manoel de (64*)
MEIRELES, Antonio Gonçalves (127) 
MEIRELES, Domingos Gonçalves (15)
MELO, Antonio de Barros (82)
MENDES, Pedro (24*)
MENEZES. Angela Maria de (121)
MENEZES. João Cardozo de (121)
MENNA BARRETO. Gaspar Francisco (32*) 
MIRANDA, Antonio Pacheco de (115*) 
MORAES, Antonio de (56*)
MORAES, Jofo Antonio de (10)
MORAES, Joaquim Mendes de ( 111 ) 
MORAES. Joze Apolinário Pereira (105,108*) 
MOTTA. Bento Joze Pinto da (85*)

N -  NASCIMENTO. Maria Joanna do (112)
NETO. Joze de Souza (61*)
NEVES, Francisco Joze de Figueiredo (26*) 
NEVES, Joze Joaquim de Figueiredo (22*) 
NEVES, Luiz Ferreira (49*)
NOBREGA, Bernardo Jacinto de Araújo (55*) 
NUNES. Joze de Souza (52*)

O -  O LI VER IA, Ana Maria de (106)
OLIVEIRA, Antonio Coelho de (74) 
OLIVEIRA, Antonio Leite de (125*) 
OLIVEIRA. Domingos Leite de (85.124*. 125) 
OLIVEIRA, Francisco Antonio de ( 19*) 
OLIVEIRA, Francisca Ignacia de (88*) 
OLIVEIRA, Guiomar Antonia de (82) 
OLIVEIRA, Ignacia Antonia de (83) 
OLIVEIRA, Mauricia Antonia de (83) 
OLIVEIRA, Pedro Fagundas.(61)

P — PACHECO, Francisco de Paula (10*)
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PAIO, Antonio Moreira de (79)
PASSOS, Francisco Manoel dos (116*) 
PAVÂO, Manoel Pereira (58)
PEREIRA, Antonio do Couto (35) 
PEREIRA, Bernardo Joze (83)
PEREIRA, Diogo Pinto (132)
PEREIRA, Felisberto Dias (131*) 
PEREIRA, Francisco Manoel (8*) 
PEREIRA, Joio Dias (131)
PEREIRA, Joaquim Rodrigues (84) 
PEREIRA, Joze Antonio Muniz (40) 
PEREIRA. Pedro (89*)
PEREIRA, Roberto Dias (132)
PIMENTA, Francisco Xavier (120*) 
PINHEIRO, José Feliciano Fernandes (54) 
PINTO, Diogo (131)
PINTO, Joze Barreto Pereira (25*)
PINTO, Joze Luiz (86*. 98)
PINTO, Manoel Caetano (44)
PINTO, Luiz Caetano (43*)
PIRES, Manoel Jose (14*)
PIRES, Manoel Marcelino (119*)
PIRES, Thomaz (50)
PONTES, Joam Manoel de (104)
PORTO, Joaquim Ferreira (54*)
PRETO, Salvador de Oliveira (50)

R -  RIBEIRO, Bento Manoel (67*)
RIBEIRO, Domingos Gomes (119)
RIBEIRO, Izabel Antonia (78)
ROCHA, Joaquim Rodrigues da (117*)
ROCHA, Manoel Bento da (62, 70*) 
RODRIGUES, Caetano José (86*. 98) 
RODRIGUES, Joze (51)
ROSA, Gaspar Ribeiro da (79*)

S — SALGADO, João Baptista Leite de Oliveira (118*) 
SAMPAIO, Antonio Moreira de (80*) 
SANTANNA, Manoel Joze de (54)
SANTOS, Antonio dos (75)
SANTOS, Ignacio Antonio dos (15*)
SANTOS, Joze Fernandes da Victoria (11*) 
SANTOS, Vicente Francisco dos (78)
SARAIVA, Antonio Joze (103*)
SENTENA, Theodoro Joze (127*)
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SENTENA, Victorio Joze (127)
SEVERINO, Joze Coelho (6)
SILVA, Antonio da (78)
SILVA, Francisco Carvalho da (7*)
SILVA, lldefonso Fiqueira da (111)
SILVA, Felicia Maria da (104*)
SI LVA, Ignacio Alves da (111)
SILVA, Francisco Joze da (72)
SILVA, Joaquim Gonçalves da (15)
SILVA, José Fernandes da (17*)
SILVA, José Raimundo da (65*)
SILVA, José Joaquim da (113)
SI LVA, Gabriel Jose da (110)
SILVA, Luiz Antonio da (99*)
SILVA, Luiz Joaquim da (76)
SILVA, Manoel Pereira Soares da (41*)
SILVA, Roberto Antonio Gonçalves da (111) 
SILVEIRA, Francisco Roza da (4)
SILVEIRA, Izabel da (62)
SILVEIRA, Joâo Machado da (47)
SILVEIRA, Raimundo da (47)
SOARES, Antonio Vieira (105)
SOARES, Franciscode Paula (82*)
SOARES, Manoel Pereira (94*, 95)
SOARES, Serafim Pereira (77*)
SOUZA, Antonio Machado de (6*, 7)
SOUZA, Joaquim (123)
SOUZA, Joaquim Silveira e (63*)
SOUZA, José Antonio de (66, 126,129*) 
SOUZA, Jose Machado de (57)
SOUZA, Manoel de (89)
SOUZA, Manoel de Ávila (76,131)
SOUZA, Matias Vieira de (6)
SOUZA, Thomaz José da Costa e (16*)

T -  TEIXEIRA, Francisco (40*)
TELLES, Anastacia Rosa (91)
TELLES, Matheus da Cunha (62*)
TERRA, Antonio da (78)
THIAGO, Raimundo S. (52)

V -  VASCONCELLOS, Francisco Cabral de (90) 
VELLES, Francisco Diogo (91 *)
VIANNA, André Alves Pereira (92,93,95,122) 
VIANNA, José Alves Pereira (87)
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V IANNA, Germano José Alves Lagoas (93, 95*) 
VILELA, Ricardo de Araújo (83)

corresponde a título ou documento de Sesmarias.



1.3 -  ftlDICE TOPONllMICO

ALBARDÃO, litoral atlântico entre o Rio Grande e o rio Chui — n? 28 
ALDEIA DOS ANJOS (GravataO -  n? 73, 76. 78.86,98.112,131.132 
ARROIO DOS RATOS -  n? 89 e 120 
BOTOVI (Sffo Gabriel ou Alegrete) -  n? 32 
BOTUCARAI -  n? 45,46,47 e 48
BUTUHI, rio contribuinte do rio Uruguai, entre Sffo Borja e Itaqui — n? 52 
CAÇAPAVA -  n? 39
CAHY -  n? 13, 20, 21, 75.83,84. 87,92,95,96, 97,101,103,105, 107,108, 

122e 123 
CACEQUI -  n? 29
CAMAQUÃ, às mârgens do rio -n ?  4, 74. 85. 99, 111, 117, 118, 124, 125,

127,128e 129
CANDIOTA, arroio (município de Bagé) — n? 38 
CASCALHO, rincão do (Sffo Leopoldo ou Cahy) — n? 6 
CAXIAS (campo dos Bugres) -  n? 18 
CHAPECÒ, rincão do Livramento — n? 42 
CONCEIÇÃO, guarda da (vertente do IbicuMjuO -  n? 24 
DOUR ADI LHO, arroio (município de Porto Alegre) — n? 66 e 129 
ERVAL-n? 15
GARAPUITÃ -  e SARANDI -  n? 34 
GUAlfeA -  nP 72
GUARAPUITÃ, rio (Alegrete, Livramento, Quaraí) — n? 40
IBICUf] margem oposta do — n? 17
IBICUI' serra do Bacaguá -  n? 14
IBICUfGRANDE, Livramento -  nP 58
IBICUfe GARAPUITÃ -  n? 33
IBIRAPÜITÃ com ARROIO PAI PASSO -  nP 16,26,49,57 e 68
IBIRAPUITÃ, costas do rio — n? 10,14 e 65
IRAPUITÃ -  n? 25
ITAPEVI, costas do — n? 35
ITAPITOCAf, arroio (Uruguaiana) — n? 91
JAGUAR I, distrito de Lavras -  n? 56
JUNCAL, arroio (contribuinte da Lagoa Mirim) — nP 54
PALMAS, Alegrete -  n? 22
PALMEIRA -  n? 19
PALOMBAS, campos das (entre o rio Santa Maria e o Ibicuí) -  n? 27
PELOTAS -  n? 62,63 e 70
PIRATINIM, rio -n ?  31
PONCHE VERDE. Dom Pedrito -  n? 30
PONTAL, Fazenda do (costa do rio Guaíba) — nP 114
ROLANTE, rio (entre Santo Antônio e Taquari) -  n? 88
SANTO AMARO -  n? 3
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SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA -  n? 60 e 116 
SÂO BORJA -  n? 43 e 44 
SAO JOSÉ DO NORTE -  n? 11
SÂO SEBASTIÃO, Guarda de (D. Pedrito ou Lavras) — n? 7 e 61 
SÃO SEPÉ -  n? 2 
SINOS, rio dos — n? 109
T R IU N F O -n?  1, 9, 12, 71, 77, 79, 80, 82, 90, 100, 104, 110, 113, 115 e 

126
JACAGUÁ, tributário do rio Ibicuhi d'Armada, que é tributário do rio Santa 

Maria — n? 23, 63 e 81 
VELHACO, arroio (ao lado da Lagoa dos Patos) — n? 102, 121 e 130

OBSERVAÇÃO: Deixaram de ser localizadas, por falta de informação, 
as Sesmarias que, na ordem cronológica, foram inscri
tas sob os n?s 36, 37, 41, 50, 51, 55, 59, 67, 69, 93, 
106e 119.
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2 -  ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

— Período Republicano —

A elaboração de uma lista de administradores do município da capital que 
abrangesse integralmente o período republicano, ou seja, o período em que exis
te um poder executivo municipal autônomo, impunha-se até mesmo por sua ine
xistência, em que pese ter havido algumas tentativas parciais anteriores.

Destarte, figuram na relação em anexo todos os administradores que teve 
Porto Alegre desde os primeiros dias da República até hoje, não se incluindo 
aqueles cidadãos que muito efemeramente, por dispositivo legal, ocuparam o 
executivo municipal como presidentes da Câmara Municipal de Vereadores.

Além da nominata dos edis, constam as datas de posse e de exoneração de 
cada um deles, algumas a custo determinadas em jornais da época, na falta de do
cumentação original, a qual — espera-se — venha um dia a abrigar-se em seu natu
ral local de destinação, o Arquivo Histórico de Porto Alegre. Figuram ainda — 
elemento de invulgar significação política — os respectivos modos de investidura 
esclarecidos na lista de convenções, além de algumas notas finais explicativas.
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2.1 CONVENÇÕES (formas de investidura)

PJM— Presidente da Junta Municipal 
AM — Administrador Municipal 
E — Eleito por voto direto 
Ei — Eleito de forma indireta 
N — Nomeado simplesmente

NOTAS SUPLEMENTARES

a -  A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, de 14 out 1892, estabelece 
que o município deve ser governado por um intendente com mandato de 
quatro ános.

b — Eleito interino pelo Conselho Municipal para governar enquanto não assu
misse o intendente eleito José Montaury de Aguiar Leitão, 

c — Eleito pela primeira vez a 28 set 1896 e reeleito sucessivamente em 1900, 
1904, 1908,1912, 1916 e 1920. 

d — Faleceu nesse dia.
e -  Eleito Vice-Intendente a 28 set 1924 e Intendente a 15 ago 1928. Desin- 

compatibilizou-se de 23 jul 1928 a 24 ago 1928, governando o município . 
nesse período o subintendente do 1? distrito, Pompílio de Almeida Filho, 

f -  A Constituição Federal de 1934, em seu artigo 13, item I, denominou pre
feito ao chefe de executivo municipal, 

g — Assumiu por ser Presidente da Câmara de Vereadores, 
h — Assumiu por ser Vice-Presidente da Câmara de Vereadores,
i — Fora eleito Vice-Prefeito.
j — Reassumiu por decisão do Supremo Tribunal Federal.

OUTRAS NOTAS

Na pág. 54, as nótas visam fornecer os esclarecimentos sobre o processo de 
substituição dos mandatários, nos casos de anormalidade, ou mesmo para melhor 
entendimento dos fatos ocorridos.
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2.2 -  RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA

N? NOME .(^Assumiu em: Deixou em:■J01 Felicíssimo Manoel de Azevedo 22 jan 1890 PJM 21 nov 1891
02 João da Mata Coelho <̂ >u e__21 nov 1891 PJM 11 jun 1892
03 José Domingues da Costa ríxP 't 11 jun 1892 PJM 29 jun 1892
04 Domingos de Souza Brito 29 jun 1892 AM 12 out 1892

INTENDENTES (a)
Çu

05 Alfredo Augusto de Azevedo ^  ̂  12 out 1892 N 03 jan 1896
06 João Luiz de Faria Santos 03 jan 1896 N 15 out 1896
07 Cherubim Febeliano da Costa (b) 9 5 out 1896 Ej_______ 15 mar 1897
08 José Montaury de Aguiar Leitão (c)PRP>15 mar 1897 E ÍSTóut 1924 1
09 Octavio Francisco da Rocha Ç WL 15 out 1924 E 27 fev 1928 (d) '1
10 Alberto Bins (e) 27 fev 1928 E. 22 out 1937 .

f  ■
PREFEITOS (f) _s

11 José Loureiro da Silva ? ^  L'' 22 out 1937 N 15 set 1943
12 Antonio Brochado da Rocha set 1943 N 14 mai 1945
13 Clovis Pestana S ' 14 mai 1945 N 06 nov 1945
14 Ivo Wolf 5 '  ' 06 nov 1945 N 21 fev 1946
15 Egidio Soares Costa ? ■=> Û 21 fev 1946 N 19 nov 1946
16 Conrado Riegel Ferrari^ 19 nov 1946 N 27 mar 1947
17 Gabriel Pedro Moacyr 27 mar 1947 N 15 jul 1948
18 1 Ido Meneghetti 1S (). f t  - D<v ' 15 jul 1948 N 1? fev 1951
19 Elyseu Paglioli j 1? fev 1951 N 17 nov 1951
20 José Antonio Aranha (g) ü D 17 nov 1951 Ei 1? jan 1952
21 lido Meneghetti fSQ. ' 1? jan 1952 E 03 jul 1954
22 Lindolfo Boehl (g) y „  

Manoel Osório da Rosa (h)
03 jul 1954 Ei 13 set 1954

23 13 set 1954 Ei 31 jan 1955
24 Manoel Sarmanho Vargas (i) T ''v 31 jan 1955 E 03 out 1955
25 Martim Aranha lg) 0 /  P 03 out 1955 Ei 1? jan 1956
26 Leonel de Moura Brizola ^  T& 1? jan 1956 E 29 dez 1958
27 Tristão Sucupira Viana (i) ' ?TÔ 29 dez 1958 E 1? jan 1960
28 José Loureiro da Silva YDC - 1? jan 1960 E 1? jan 1964
29 Sereno Chaise PTÇ 1? jan 1964 E 08 mai 1964
30 Célio Marques Fernandes (g lP ^ O ^ / 09 mai 1964 Ei 13 abr 1965
31 Renato Souza (g) Ç f~Q 13 a b r1965 Ei- 09 jun 1965
32 Célio Marques Fernandes (j) 09 jun 1965 Ei 31 mar 1969
33 Teimo Thompson Flores ftFifcuA 31 mar 1969 N 08 ab r1975
34 Guilherme Socias Villela W é W/' 08 ab r1975 N 08 abr 1983
35
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1889 Alfredo Augusto de Azevedo, "proclamada a República, foi o primei
ro Presidente da Câmara Republicana".

1892 Alfredo Augusto de Azevedo foi nomeado intendente a 05 de outubro 
de 1892, assumindo o cargo a 12 do mesmo mês.

1892 A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre de 14 de outubro de 
1892 estabeleceu que de quatro em quatro anos fosse eleito um inten
dente por sufrágio direto.

1896 O dado da saída de Alfredo Augusto de Azevedo foi colhido na Gaze
ta da Tarde de 03 de janeiro de 1886, p. 1, em artigo do redator Ger
mano Hasslocher.

1896 José Montaury de Aguiar Leitão foi eleito a primeira vez a 28 de se
tembro de 1896.

1896 Eleito José Montaury a 28 de setembro, o Conselho Municipal reuniu- 
se a 15 de outubro para dar-lhe posse; entretanto ele comunicou não 
poder assumir ainda naquele dia, pois tinha que prestar contas, no Rio 

de Janeiro, da liquidação das despesas com o Serviço de Colonização no 
exercício de 1893. O Conselho conferiu então a intendência interina
mente a Cherubim Febeliano da Costa, delegado de polícia do 2? dis
trito, o qual foi empossado nesse mesmo dia. José Montaury veio a as
sumir somente a -15 de março de 1897, numa segunda vez.

1904 Posse de José Montaury a 15 de outubro (terceira vez).

1908 Posse de José Montaury a 15 de outubro (quarta vez).

1912 Posse de José Montaury a 14 de outubro (quinta vez), sendo saudado 
pelo deputado Getúlio Vargas.

1916 Posse de José Montaury a 15 de outubro, à noite.

1924 Alberto Bins foi eleito vice-intendente a 28 de setembro de 1924, na 
chapa com Otávio Rocha. Foi eleito intendente a 15 de agosto de 
1928, empossando-se a 15 de outubro. Era, pois, intendente quando 
ocorreu a Revolução de 03 de outubro de 1930. Renunciou quando 
da implantação do Estado Novo.

1926 Posse de Octavio Francisco da Rocha.
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1928 Durante a Administração Alberto Bins, substituiu-o no cargo de 24 de 
julho de 1928 a 23 de agosto do mesmo ano (datas aproximadas), 
João Pompflio de Almeida Filho, subintendente do 1? distrito da ca
pital (Correio de Povo, 24.07.1928).

1928 Na eleição de Alberto Bins para Intendente Municipal, a 15 de agosto 
de 1928, foi eleito Vice-intendente Sinval Saldanha (Correio do Povo,
23 de agosto de 1928).

1928 Resultado das eleições para intendente a 15 de agosto de 1928:

Alberto Bins.....................................................................7.456 votos
Lafayette Cruz.................................................................  405 votos
Luiz Carlos Prestes........................................................... 334 votos

(Correio do Povo de 25 de agosto de 1928).

1931 Alberto Bins assinava os atos como prefeito e não como Intendente.

1934 No texto da Constituição Federal de 1934, o artigo 13, item I, consta 
que o prefeito seria eleito diretamente ou pela Câmara dos Vereado
res (Correio do Povô, 18 de julho de 1934).

1934 No anteprojeto da Constituição do Estado, o artigo 75 previa a elei
ção direta e secreta do prefeito e da Câmara com mandato de quatro 
anos.

1937 Do Correio do Povo de 20 de outubro de 1937:
"Tendo este (Flores da Cunha) renunciado, o major Alberto Bins de
liberou apresentar a sua exoneração. O major Alberto Bins encontra- 
se à frente da Prefeitura desde o falecimento do Dr. Otávio Rocha a 
quem sucedeu, então, como Vice-lntendente.
Depois, por eleição, veio a ser Intendente, e prefeito por nomeação, do 
Executivo do Município.
Há nove anos, se acha ele gerindo os destinos do município da capital".
O mesmo Tomai, no dia 21, anuncia a composição do novo secretariado, 
figurando já Loureiro da Silva como prefeito da Capital; a posse cole
tiva fora fixada para o mesmo dia, às 14 h e meia.
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1937 O Correio do Povo do dia 22 de outubro de 1937 traz na última pági
na a notícia da posse de Loureiro da Silva, havendo-lhe Alberto Bins 
transmitido o cargo.

1945 Clóvis Pestana solicitou exoneração a 29 ou 30 de outubro de 1945, 
quando da destituição de Getúlio Vargas.

1951 O município deixa de ser "base militar de excepcional importância". 
Eliseu Paglioli, nomeado, deixa a Prefeitura a 17 de novembro desse 
ano, sendo substituído interinamente pelo Presidente da Câmara Jo
sé Antônio Aranha.

1954 lido Meneghetti deixa a .Prefeitura, após pouco mais de dois anos e 
meio de governo, para desincompatibilizar-se para as eleições a Gover
nador do Estado.

1954 Em face da desincompatibilização de lido Meneghetti, a 3 de julho foi 
chamado a assumir o Vice-Prefeito eleito, Manoel Vargas, que decli
nou do convite, motivo pelo qual assumiu Lindolfo Boehl. Declinaria 
ainda uma segunda vez, quando da saída de Lindolfo Boehl, a 12 de 
setembro, dando oportunidade a que o Vice-Presidente da Câmara, 
Manoel Osório da Rosa, assumisse.

1958 Leonel de Moura Briula deixou a Prefeitura em 29 de dezembro de 
1958 sem terminar o mandato a fim de desincompatibilizar-se para 
concorrer às eleições a Governador do Estado. Com isso assumiu a 
Prefeitura Tristão Sucupira Viana.

1959 Durante a gestão de Tristão Sucupira Viana, em seus ocasionais impe
dimentos assumiram brevemente Efraim Pinheiro Cabral e Derly de Aze
vedo Chaves, Presidente e Vice-Presidente da Câmara, respectivamen
te.

1960/1964 Durante breves impedimentos, José Loureiro da Silva foi substi
tuído pelo Vice-Prefeito eleito Manuel Braga Gastai.

1964 Sereno Chaise, eleito, governou até o golpe militar de 31 de março de 
1964. Preso a 03 de abril, foi solto no dia seguinte, reassumindo o car
go até 08 de maio do mesmo ano.

1964 Célio Marques Fernandes, Presidente da Câmara de Vereadores, substi- 
tutiu a 9 de maio o Prefeito exonerado, permanecendo no Executivo 
Municipal até 12 de abril de 1965.

1965 Renato Souza, por ser Presidente da Câmara de Vereadores, assumiu o 
cargo de Prefeito Municipal a 13 de abril. Esrtabeleceu-se uma questão 
judicial sobre se competia a ele ou a Célio Marques Fernandes o 
Governo Municipal. Sendo vitorioso o último perante o Supremo Tri
bunal Federal, voltou a ocupar o cargo de Prefeito do dia 9 de junho a
31 de março de 1969.
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3 -  CORRESPONDÊNCIA PASSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES:
1887-1889

Desde o ano de 1972 o Arquivo Histórico de Porto Alegre vem criando 
os seus instrumentos de trabalho para servir aos consulentes, facilitando-lhes o 
encontro do material de que carecem.

Criado em 1830, o Arquivo da Câmara foi, durante muitos anos, apenas o 
depósito de livros e documentos, não sabendo os seus responsáveis, o que cada 
coleção continha.

Com o advento da República, seu rico acervo ficou sob a responsabilidade 
de diversas repartições tendo, finalmente, após a custódia da Seção de Divulga
ção Histórica, Divisão de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
passado por uma reestruturação, que permitiu a organização daqueles instrumen
tos.

A primeira coleção organizada foi a da Correspondência Passiva da Câmara 
de Vereadores, constituída de 40 volumes cobrindo, praticamente, o período co
lonial, regencial e imperial. O inventário os reuniu em quatro volumes. Muitos 
destes não seqüenciaram os documentos em ordem cronológica pelo fato de te
rem sido encadernados sem atender este cuidado.

Na oportunidade, faltou um volume, precisamente, o que correspondia aos 
três últimos anos do império, que foi procurado em várias repartições do muni
cípio, até que, recentemente, foi encontrado e tratado da mesma forma que os 
anteriores, isto é, súmula na ordem de encadernação, seguida de três índices: por 
assunto, onomástico e toponímico. O órgão expedidor da correspondência se
qüencial a seguir é o Palácio do Governo do Rio Grande do Sul e o órgão recep
tor é a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre.
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CORRESPONDÊNCIA PASSIVA -  1887 -  1889 -  LIVRO 41

O Governo Provincial ordena à Câmara cumprir a ordem que proí
be o exercício da medicina por qualquer indivíduo que não possua 
título.

Comunica ter concedido licença para tratamento de saúde ao fis
cal da Câmara, José Quintino da Rosa.

Solicita opinião da Câmara sobre a decisão do Governo anterior 
de transferir para o local denominado Saco de D. Rita Pires o de
pósito de lixo e materiais fecais da capital.

Convida a Câmara para assistir ao desembarque do novo Presiden
te da Província, conselheiro Bento Luiz de Oliveira Lisboa, que 
ocorrerá dia 24.

Solicita a remessa de cópias dos contratos que tenham sido feitos 
pela Câmara para a colocação de linhas telefônicas.

Remete Carta Imperial nomeando o conselheiro Bento Luiz de 
Oliveira Lisboa.Presidente da Província e solicita providências pa
ra o ato de sua posse.

Comunica ter ordenado à Tesouraria da Fazenda o pagamento das 
despesas feitas com o material empregado na construção de um 
trapiche na rua General Canabarro para o embarque do lixo.

Informa que não considera necessária a proibição da venda de fru
tas maduras, visto ser bom, atualmente, o estado sanitário da cida
de.

Remete aviso com esclarecimento quanto â interpretação dos fa
vores concedidos aos imigrantes que vieram ao Brasil.

Comunica que as despesas com o conserto da ponte do Riachinho 
pertencem à Câmara visto que foi autorizada a venda de apólices 
para cobrir parte dos gastos. (Anexa, informação da Repartição 
de Obras Públicas, bem como o orçamento das despesas).



Fevereiro 

26 -

28 -

Março 

2 -

4 -

9 -

18 -

31 -

31 -

Abril 

6 -

11 -

14 -

Remete conta apresentada por Gustavo Hugo proveniente de ma
teriais que forneceu para a construção do trapiche na Rua 7 de Se
tembro frente à Rua General Canabarro.

Remete, para que seja arquivado, um exemplar do plano de está
bulos para estabelecimentos agrícolas. (Anexo, o citado plano).

Solicita informações sobre o fechamento de torneiras no chafariz 
da Praça Senador Florêncio.

Informa ter ordenado à Tesouraria da Fazenda que auxilie à Câ
mara nas despesas com a construção do trapiche na rua General 
Canabarro.

Solicita o envio de uma relação nominal dos vereadores, juizes de 
paz e imediatos eleitos para o quatriênio 1887-1890 por ordem da 
votação e data em que prestaram juramento.

Para atender ordem do Ministério da Agricultura, solicita informa
ções detalhadas sobre as fábricas de tecidos de algodão existentes 
na capital.

Remete um pacote com sementes de trigo francês, denominado 
Primavera, para que sejam distribuídos entre os agricultores do 
Município.

Comunica que permanece sua decisão de 25 de fevereiro no que 
se refere aos consertos da ponte do Riachinho. (Anexa, a citada 
decisão).

Designa o presidente da Câmara para participar da Comissão que 
procederá a demarcação dos limites urbanos da capital.

Autoriza o fechamento da torneira do chafariz da praça Senador 
Florêncio, já que a mesma não oferece utilidade pública.

Remete Ato que aposenta o procurador da Câmara Antonio de 
Azevedo Lima com o ordenado correspondente a seu tempo de



serviço efetivo que foi de quinze arfos, um mês e quinze dias. 
(Anexo, o citado Ato).

20 — Comunica ter determinado à Repartição de Obras Públicas organi
zar um novo orçamento para os reparos da ponte do Riachinho, 
na Rua do Menino Deus.

Abril

25 -  O vice-presidente da província, Rodrigo de Azambuja Villanova,
comunica ter assumido a administração da mesma.

Maio

7 — Comunica não possuir verbas para os reparos da ponte do Riachi
nho mas o gerente da Companhia de Carris Urbanos Porto^Ale- 
grense comprometeu-se a auxiliar as obras. Caso contra'rio será 
suspenso o tráfego nesta ponte. (Anexo, o orçamento das despe
sas).

13 — Remete 1 exemplar da coleção de leis e resoluções da província
promulgadas no ano anterior.

21 — Comunica que o engenheiro diretor da Repartição de Obras Pú
blicas e seus colegas estão dispostos a prestar gratuitamente seus 
serviços ao município desde que seus trabalhos à província não 
fiquem prejudicados.

25 — Remete Ato pelo qual aposentou o fiscal da Câmara, José Quin
tino da Silva, com vinte e quatro anos, um mês e vinte e nove dias 
de serviço. (Anexo, o citado Ato).

Junho

13 — Comunica ter concedido licença para tratamento de saúde ao fiscal
da Câmara, José Pacheco da Silva Machado.

14 — Remete ofício da Inspetoria de Higiene versando sobre o parecer
da comissão que estuda o melhor lugar para ser depositado o li
xo da cidade. (Anexo, o citado ofício).

22 — Remete caixote contendo sementes de fumo e algodão, recebido
do Ministério da Agricultura.

25 — Ordena que a Câmara não continue depositando o lixo na Várzea
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e sugere que o mesmo seja remetido para os terrenos da chácara 
do Camargo, ou para as proximidades da ponte de pedra no lito
ral.

Julho

1 — Comunica que antes de mandar rebaixar qualquer rua deve a Câ
mara levar ao conhecimento da presidência da província a fim de ser 
feito o necessário orçamento.

4 — Comunica não haver verba para as despesas com o prolongamen
to, até o arroio da Azenha, do cano que dá esgoto às águas plu
viais e servidas da Escola Militar.

26 — Designa o dia 31 de agosto próximo para se proceder a eleição 
do vereador que preencherá a vaga do falecido Olympio da Cu
nha Brochado.

Agosto

25 — Ordena que seja transmitida ao Ministro dos Negócios da Fazen
da a representação na qual a Câmara solicita ao Governo Impe
rial isenção de direitos pára os materiais que houver de importar 
a Companhia Hidráulica Guaibense.

22 — Solicita informação sobre o ocorrido em relação à ponte do Ria- 
chinho, na rua do Menino Deus.

26 — Recomenda a proibição da matança de vacas em estado de gesta
ção por ser nocivo à saúde pública o consumo da came desses ani
mais.

30 — Remete Aviso do Ministério da Agricultura para que seja satisfei
ta a intenção do Governo Imperial em relação aos estrangeiros 
que procuram trabalho para si e seus familiares. (Anexo, o cita
do Aviso).

Novembro

17 — Declara que as multas para os cocheiros e carroceiros já estão es
tipuladas nas Posturas do município. Se as mesmas forem inco 
venientes a Câmara deverá revogá-las.
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16 — Remete ao arquivo da municipalidade o mapa da carta mural es
colar do Brasil, organizada pelo geógrafo Emílio Levasseur e edi
tada pelo livreiro de Paris, Carlos Delagrave.

9 — Comunica que a Câmara devera' dirigir à Assembléia Legislativa
Provincial o pedido para que um dos guindastes existentes no cais 
de Rio Grande seja cedido à Câmara para ser colocado no trapiche 
Municipal.

4 — Remete despacho indeferido ao requerimento dó major Isidoro
Belmonte Orsna de Montojos sobre a decisão da Câmara em fran
quear à servidão pública o caminho e porteira do Arroio do Con
de.

0 — Remete o exemplar do folheto que estabelece a alteração no pro
cesso das eleições para a Assembléia Legislativa Privincial e para as 
Câmaras Municipais.

utubro

1 — Comunica ter indeferido a representação da Câmara pedindo inse-
ção de direitos para os materiais importados à Companhia Hidráu
lica Guaibense porque se opõe â Consolidação das Leis das Alfân
degas e Mesas de Rendas.

) — Comunica ter deferido os requerimentos informados pela Câmara
nos quais a Sociedade Fiat Lux solicita autorização para executar 
os trabalhos de iluminação elétrica na capital.

,87
itubro

— Circular expedida pelo governo provincial contendo disposições 
sobre alforria, óbitos, transferência de domínio e mudança de 
domicílio dos escravos.

— Participação de que o Dr. Joaquim Jacintho de Mendonça foi no 
meado 3? Vice-presidente da província e que seu juramento deve 
rá realizar-se dia 27, na Câmara.

— Comunica a autorização para que o tenente-coronel chefe da Co 
missão de engenharia militar mande construir o prolongamento 
até o arroio da Azenha, do cano que dá esgoto às águas da Esco 
la Militar.
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27 - Joaquim Jancintho de Mendonça comunica ter assumido o cargo 
de 3? Vice-presidente da província.

Dezembro 

7 -

17 -

20 -  

23 -

28 -

29 -  

31 -

Novembro

30 -

1888
Dezembro 

12 -

Remessa de memorial dos varejistas protestando contra os masca
tes que lhes fazem concorrência. (Anexa, cópia do requerimento 
expedido pela comissão de orçamento da Câmara).

Remessa do memorial de Frederico Bier Sobrinho propondo-se a 
transportar o lixo da capital para o Saco de D. Rita, no Guafba. 
(Anexa cópia do requerimento enviado pela comissão municipal 
sobre o assunto).

Comunica ter concedido ao fiscal da Câmara, José Pacheco da Sil
va Machado, noventa dias de licença para tratamento de saúde.

Órdem para que a Câmara retire a tapagem de madeira do arma
zém de Carneiro e Irmão, situado ao lado da Tesouraria da Fazen
da, que foi arrendado para o serviço da Alfândega.

Solicitação para que a Câmara remeta à Corte exemDlares de nos
sa fauna que serão colocados no Jardim Zoológico a ser criado por 
uma Sociedade Anônima conforme informação do Ministério dos 
Negócios do Império.

Comunica que o terreno da Marinha situado no litoral da Rua Vo
luntários da Pátria, entre os terrenos aforados de José Manoel da 
Cunha Reis e Joao Borges de Almeida, deve ser reservado para lo
gradouro público.

Comunica a remessa de um número do jornal "O Conservador" 
em que se acha publicada a lei n? 1607,que determina sejam en
viados à Presidência da Província os dados estatísticos constantes 
da mesma lei.

Circular recebida do Ministro da Agricultura regulamentando as 
atividades mineradoras na província.

Solicita informação ao parecer da Comissão de Orçamento muni
cipal sobre o memorial de João Macedo Pinto que solicita a ado
ção da taxa de 500$000 réis sobre casas de jogos.
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7 — Convida a Câmara para recepcionar e assistir à posse do novo Pre
sidente da Província, Dr. Joaquim Galdino Pimentel.

26 — Indica a casa ocupada pela Repartição de Obras Públicas para a
Reunião das Assembléias Eleitorais da 3? Secção do 1? distrito da 
capital.

27 — Solicita informações sobre a aclimatação e zonas a que melhor se
adaptam as plantas e sementes enviadas pelo Ministério da Agri
cultura para as Câmaras municipais.

Novembro

30 — Comunica as alterações feitas na divisão das Secções eleitorais da:
paróquia de N. S? da Madre de Deus.

26 — Convida a Câmara para assistir, no dia 26, ao ato de instalação da 
Assembléia Legislativa Provincial.

7 — Comunica ter enviado, à Câmara a quantia de 160 mil réis para a
compra de sementes a serem distribuídas à população pobre de 
Pedras Brancas, vítimas de enchente.

10 -  Solicita informações sobre o estado da agricultura no município
para ser transmitida ao Ministério da Agricultura até fins de feve
reiro próxim"

30 -

Outubro 

30 -

íetembro 

!4 -

Solicita remessa de amostras de fibras, plantas medicinais, óleos 
vegetais, resinas, etc., utilizadas na província e acompanhadas de 
minuciosas informações sobre o aproveitamento e emprego desses 
produtos.

Circular comunicando que a partir de 1? de janeiro de 1889 vigo
rará, em todo o Império, o Regulamento do Registro Civil de nas-, 
cimentos, casamentos e óbitos e envia livros endereçados às paró
quias de Belém e Pedras Brancas.

19 — Circular solicitando remessa de amostras do açúcar fabricado nos 
engenhos centrais e dos vinhos de uva nacional para concorrerem 
à Exposição que se realizará na Corte, promovida pelo Centro de 
Indústria e Comércio de Açúcar.

Comunica que a abertura da exposição da Sociedade de Geografia 
do Rio de Janeiro foi transferida para o dia 13 de fevereiro de 
1889.
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Outubro
2

25 -

Agosto 
11 -

3 -

22  -

8 -

Julho 
18 -

26 -  

10 -

22 - Comunica não ser possível ceder o funcionário provincial solicita
do para coadjuvar o vereador Antonio de Azevedo Lima no traba
lho de recenseamento do município.

Comunica que a Câmara municipal deve continuar cobrando dos 
marchantes o imposto estabelecido na lei n? 1004 enquanto não 
estiver amortizada a dívida contraída com a encampação dos ma
tadouros públicos da capital.

Solicita uma relação nominal dos juizes de paz e imediatos eleitos 
na paróquia de Belém para o quatriênio de 1887 a 1890.

Comunica ter designado o dia 29 de setembro para se proceder 
em todos os distritos eleitorais da província à eleição de um mem
bro para a Assembléia Legislativa Provincial.

Recomenda que no momento em que a quantia arrecadada como 
imposto de encampação do matadouro público perfizer a soma 
pela qual foi encampada a obra, deverá a Câmara sustar a cobran
ça do imposto.

Remete um exemplar do regulamento geral da Exposição Univer
sal de 1889 e outro do sistema de classificação dos objetos que 
podem figurar na exposição a realizar-se no Rio de Janeiro, no dia
11 de novembro.

Envia Carta Imperial nomeando 1? Vice-presidente da Província 
o Sr. Barão de Santa Tecla cujo juramento perante a Câmara será 
dia 9, às 11 horas.

Pede que a Câmara comunique ao vereador Felicíssimo Manoel 
de Azevedo que foi admitido como colaborador da Secretaria do 
Governo da Província o cidadáo Benjamin Flores para fazer o 
recenseamento da indústria, agricultura, comércio, etc.

Comunica ter marcado o dia 31 de dezembro para a eleição dós 
membros da Assembléia Legislativa Provincial e solicita à Camara 
expedir as necessárias ordens para que se proceda no município à 
citada eleição.

Comunica ter recebido aviso do Ministério do Império afirmando 
que a representação da Câmara enviada ao governo imperial para 
que fosse aberta a Barra do Rio Grande e reprimido o contraban
do na província, foi enviada aos Ministérios da Fazenda e Agricul
tura.
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24 -

26 -

Junho 
18 -

Maio 
4 -

Abril 
30 -

Fevereiro 
29 -

laneiro 
9 -

4 -

4 -

Circular solicitando que sejam remetidos à Sociedade Jardim Zoo
lógico, estabelecida na Corte, os animais vivos de espécie curiosa 
com explicações sobre a maneira como devem ser tratados e man
tidos.

Circular solicitando a cooperação da Câmara no sentido de esti
mular e convidar particulares e industrialistas para concorrerem 
com artigos a serem enviados à Exposição Universal em Paris, em
1889. A seleção dos artigos será feita na exposição preparatória a 
realizar-se na Corte.

Solicita urgentes informações sobre o conteúdo da circular n? 
1734, de 30 de junho de 1887, a fim de ser remetido à secção de 
estatística, conforme exige o Ministério dos Negócios do Império.

Aprova a resolução tomada pela Câmara de nomear provisoria
mente um fiscal para regularizar o serviço de criadagem da capital.

Comunica concordar com as decisões da Câmara sobre o recurso 
interposto por Joaquim Alves Leite Sucessor a respeito das taxas 
a serem pagas pelo seu ramo de negócios (livraria).

Comunica que o Ministro dos Negócios da Fazenda declarou que 
a concessão por aforamento dos terrenos das antigas aldeias indí
genas é competência das Câmaras e que estas só poderão fazê-lo 
após consultar ao mesmo Ministro se os referidos terrenos nâo 
são necessários para os fins de que trata a lei de 18 de setembro 
de 1850.

Solicita que sejam comunicadas â Tesouraria da Fazenda as conces
sões que a Câmara for realizando, por aforamento, dos terrenos de 
marinha e os das extintas aldeias indígenas a fim de que sejam co
brados os respectivos impostos.

Circular contendo instruções sobre a concessãà, por aforamento 
dos terrenos de marinha e dos pertencentes às antigas aldeias in
dígenas.

Comunica que foram aprovados os artigos aditivos ao Código de 
Posturas da Câmara e especifica o conteúdo dos mesmos.

Circular enviando o exemplar impresso da lei do orçamento muni
cipal para o ano em curso.
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Fevereiro 
15 -

10 -

Julho
4

Outubro 
29 -

1889
Fevereiro 
13 -

1888
Fevereiro
8

3

Janeiro 
21 -

4

26 -

Fevereiro
3

Janeiro 
17 -

Comunica que foram nomeados os cidadãos Fidelis Alves Ferraz, 
Manoel Py, João Pitta Pinheiro, José Pereira de Barbedo, Lúcio 
Schreiner, e Luiz Bastian para os cargos de 1?, 2? e 3? suplentes 

dos juizes substitutos dos de Direito da 1? e 2? Varas da capital.

Remete ofício do Inspetor de Higiene indicando os lugares onde 
poderSo ser depositados os lixos a fim de que a Câmara escolha o 
que mais lhe convier. (Anexo, o citado ofício).

Comunica que o Ministro dos Negócios do Império declarou que 
no orçamento do seu ministério nâo há verba disponível para 
a aquisição de um terreno onde possa ser depositado o lixo da ca
pital, conforme pedido do Inspetor de Higiene.

Comunica ter aberto um crédito extraordinário para a construção 
de um forno para a incineração do lixo da capital.

A Câmara acusa o recebimento do ofício do Presidente da Província 
autorizando a aplicação de parte da quantia arrecadada com o 
imposto predial para ser aplicada nas despesas com remoção do 
lixo.

Remete à Câmara relação dos foreiros de terrenos de marinha 
nesta capital. \

Comunica ter a Assembléia Legislativa Provincial concedido à 
Companhia Telefônica Rio-Grandense o privilégio para ligar por 
serviço telefônicoS. Leopoldo a Hamburg-Berg.

Comunica a concessão de aposentadoria ao procurador da Câma
ra, Antonio de Azevedo Lima e ao fiscal, José Quintino da Rosa.

Circular estabelecendo quais os direitos das Câmaras Municipais , 
em relação aos aforamentos de terrenos.

Solicita que a Câmara tome as providências para aposse do novo 
Presidente da Província, Dr. Rodrigo de Azambuja Villanova.

Comunica ter sido prorrogado por mais um ano o prazo concedi
do à Companhia Hidráulica Guaibense para concluir suas obras.

Remete um exemplar da Coleção das Leis e Resoluções da Provín
cia. Solicita que a Câmara acuse o recebimento.
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26 -

Fevereiro 
28 -

Março 
13 -

Maio 
25 -

Abril
9

Março 
10 -

16 -

22  -

Janeiro 
12 -

1889
Dezembro 
24 -

Circular comunicando que só devem ser remetidos ao Jardim Zoo
lógico os animais que possam ser adquiridos sem despesas, tanto 
para o Estado quanto para a Sociedade Anônima que mantém 
aquele estabelecimento.

Comunica estar ciente do engano ocorrido na confecção da Lei 
que aprovou os substitutivos aos artigos 85 e 86 do Código de 
Posturas da Câmara.

Circular comunicando a Exposição Geográfica do continente 
sul-americano a ser realizada pela Sociedade Geográfica do Rio 
de Janeiro e convidando a Câmara para concorrer com docu
mentos sobre nossa geografia pátria que devem existir em seu 
arquivo. (Anexo, o projeto da Exposição).

Comunica ter concedido a José Pereira de Barbedo licença de 
três meses para tratar de seus interessei fora da província.

Comunica não ter aceito o pedido de renúncia do cargo de ve
reador feito por Felicíssimo Manoel de Azevedo por ser proibi
do por lei um eleito renunciar ao cargo.

Circular contendo um questionário sobre a situação da viticul
tura na província e sobre o progresso da produção de vinho que 
deverá ser respondido e remetido ao Ministro da Agricultura.

Circular comunicando a situação da Instrução Pública na provín
cia e a criação do regulamento para o ensino obrigatório. (Anexo, 
o ato de 16/3/88 que regulamenta o ensino obrigatório).

Comunica que o cargo de 1? e 29 suplentes do juiz substituto do 
de Direito da 1? Vara da Capital deverá ser exercido respectiva
mente pelos suplentes Manoel Py e João Pitta Pinheiro.

Remete projeto de lei que autoriza a Câmara a emitir apólices até 
40.000$000 réis para atender aos déficits nas diversas verbas do 
corrente exercício.

O Secretário do Estado, Júlio de Castilhos, comunica ter concedi
do vinte dias de licença ao contador da Câmara José Caetano Fer
raz Teixeira para tratamento de saúde.
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31 -

13 -  

12 -

\
\  23 -

14 -

Outubro 
16 -

Novembro 
18 -

16 -

16 -

30 -

Agosto 
12 -

Novembro
4

Setembro 
10 -

Comunica ter concedido dois meses de licença para tratamento de 
saúde ao amanuense da Câmara, Benjamim Salgado Dias.

Circular contendo as brochuras com Relatórios da Presidência da 
Província e do Estado (Anexos, os relatórios supracitados). 
Comunica que foram autorizados os reparos nos lajedos das tes
tadas dos quartéis do Arsenal de Guerra do 13? Batalhão dos 
Guaranis.

Ordena que nesta data.à noite,seja iluminado externamente o edi
fício da Câmara como demonstração de gratidão ao Uruguai pela 
maneira como solenizou o advento da República Brasileira.

Ordena dois dias de iluminação externa no prédio da Câmara em 
comemoração ao 30? dia da Proclamação da República.

O Presidente da Província, Gaspar Silveira Martins .comunica que 
nao serão dados despachos ás embarcações que navegam pelo in
terior sem que provem haver pago o imposto municipal.

Visconde de Pelotas comunica ter assumido o governo provisório 
do R.G.S. participando também a forma de governo adotada para 
a Nação e Estados, bem como a partida da família real para a Eu
ropa.

Circular comunicando que nenhuma bandeira deve ser hasteada 
com caráter oficial, pois algumas modificações serão feitas no 
pavilhão nacional já que não é razoável continuar a usá-lo com as 
insígnias da monarquia deposta.

Visconde de Pelotas comunica que, devido à urgência de ser em
possado no governo político do Estado, não se apresentou à Câ
mara; mas solicita sua coadjuvação.

Envia um exemplar do relatório apresentado pelo Ministério da 
Agricultura à Assembléia Geral Legislativa dissolvida há pouco.

Comunica que foi decretada a autorização para a Câmara emitir 
apólices e com o seu produto pagar a Carvalho Bastos e Vieira as 
custas judiciais e empregados do Foro a que foi condenada.

Solicita cópia autêntica das atas da eleição de 31 de agosto proce
dida na paróquia de N.SÍ5 das Pedras Brancas.;

Comunica ter concedido a exoneração solicitada por ivlanoel Py do
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25 -

Julho 
27 -

12 -

24 -

Agosto 
31 -

16 -

Julho 
31 -

Agosto 
14 -

4

cargo de 1? suplente do Juiz substituto do de direito da 1? Vara 
da Capital.

Comunica que o conserto da ponte da Azenha será pago, pela úl
tima vez, através dos cofres provinciais. Tal atribuição, entretanto, 
cabe à Câmara.

Remete exemplar da lei do orçamento municipal para o ano de
1890.

Comunica que pela lei provincial n? 1828, foi aprovado o aditivo 
ao Código de Posturas da Câmara que proíbe o depósito de mate
riais inflamáveis dentro dos limites urbanos com peso superior a 
cinco quilogramas.

Participa ter o Vice-presidente da Província comunicado à Assem
bléia Provincial o pedido da Câmara para que fosse interpretado o 
art. 2?, parágrafo 3?, númeró 1,da lei do orçamento municipal, 
relativa ao ano de 1888.

A Assembléia Legislativa comunica à Câmara ter tomado posse e 
prestado juramento o novo Presidente da Província, Senador Con
selheiro Gaspar Silveira Martins.

O Presidente da Província remete cópia do Aviso de 21 de maio 
expedido pelo Ministério da Agricultura ao governo do Mato 
Grosso, relativo aos pedidos para explorar minérios, para que a 
Câmara possa informar, quando lhe for solicitado, petições desta 
natureza. (Anexo, o citado Aviso).

Comunica que pela lei n? 1840, de 28/06/1889, ficou estabeleci
do que a criação de paróquia envolve a,criação do respectivo dis
trito de paz.

Previne que a partir desta data a reunião das Assembléias eleito
rais da 3? secção da Paróquia de N. S? Madre de Deus será reali
zada no Paço da Assembléia Legislativa Provincial.

Comunica ter expedido ordens ao engenheiro Carlos. Augusto 
Osório Bordini para orçar, com a máxima urgência, as despesas 
com o conserto da ponte da Azenha.

68



Setembro
9

- 1 1 1  -

Junho 
15 -

Julho
5

Abril
6

Junho 
22 -

24 -

Abril 
15 -

30 -

Maio 
22 -

Junho
6

Solicita remessa da lista dos eleitores que compareceram à eleição 
de 31/08/1889 na 1? secção do 1? distrito da capital.

Remete exemplar da Coleção de Leis Provinciais de 1888 e outro 
da lei de 21 de dezembro de 1887.

Remete exemplas do Relatório em que o Dr. Rodrigo de Azambu- 
ja Villanova passou a administração desta Província ao Barão de 
Santa Tecla em 9 de agosto último.

Comunica ter encaminhado à Assembléia Legislativa Provincial, 
para parecer, os dois projetos de artigos aditivos ao Código de 
Posturas da Câmara.

Remete cópia do parecer expedido pela comissão do orçamento 
municipal sobre a questão da dívida que a Câmara tem com os es
crivães e funcionários do Foro da capital (Anexo, o citado pare
cer).

Recomanda à Câmara que se reúna dia 24 para dar posse ao novo 
Vice-presidente da Província, major Antonio Ferreira Prestes Gui
marães.

Transfere aposse do Vice-presidente da Província para outra data, 
pois o mesmo ainda não chegou a Porto Alegre.

Solicita informações sobre o memorial assinado por 200 negocian
tes que solicitam alteração na Postura da Câmara que os obriga a 
fecharem as portas de seus estabelecimentos comerciais■ aos do
mingos após as 10 horas.

Remete exemplar da Fala que o Presidente da Província dirigiu â 
Assembléia Legislativa Provincial em 1? de março.

Remete a Fala dirigida pelo Barão de Santa Tecla à Assembléia 
Legislativa Provincial ém 27 de novembro passado e o Relatório 
em que passou a administração da Província ao seu sucessor.

Remete brochura contendo os pareceres dos engenheiros Viriato
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Belfort e Luiz Schreiner sobre os incêndios nos teatros.

17 -

Janeiro 
25 -

Março 
29 -

29 -

29 -

Maio 
11 -

Março 
20 -

Maço-
5

5

Fevereiro 
27 -

Comunica que foi dissolvida a Câmara dos Deputados e convoca
da a Assembléia Geral Legislativa para o dia 20 de novembro e 
que a Câmara Municipal deve providenciar para que as eleições 
dos deputados sejam realizadas a 31 de agosto em todas as paró
quias.

Solicita que a Câmara se reúna com a máxima urgência para orçar 
a importância que atingirá o imposto adicional sobre o valor lo- 
cativo dos prédios urbanos que deverá reverter para o serviço de 
remoção do lixo. (Anexo, o orçamento da Câmara sobre o tema).

Comunica ter encaminhado à Assembléia Legislativa Provincial o 
assunto sobre o próximo término do contrato de arrematação da 
limpeza da cidade.

Declara que não há recurso para a Assembléia Provincial mas que, 
se a Câmara deseja a interpretação autêntica da Lei do orçamento, 
pode se dirigir â mesma Assembléia através da Presidência da Pro
víncia.

Comunica ter submetido à deliberação da Assembléia Provincial o 
assunto constante do ofício n? 5, de 17 do corrente mês enviado 
pela Câmara.

Convida a Câmara para assistir ao Te Deum a realizar-se no próxi
mo dia 13, às 12 horas, em comemoração ao primeiro aniversário 
da abolição da escravatura. (Lei n? 3353, do Império).

Transmite parecer da comissão de orçamento municipal da As
sembléia Provincial que aprovou o pagamento do imposto desti
nado à remoção de lixo da cidade. (Anexo, o citado parecer).

Remete um exemplar das Leis Provinciais do ano de 1887.

Recomenda à Câmara o fiel cumprimento do artigo 14 do Regu
lamento das capitanias devido à denúncia de que a mesma permi
te que sejam depositados madeira e outros objetos no litoral do
porto.

Declara que a informação, solicitada, sobre o número de casamen 
tos celebrados por pastores das religiões toleradas deve compreen
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der os que foram registrados na conformidade do disposto na 2? 
parte do art. 19 do decreto 3069, de 17 de abril de 1863.

13 -

Janeiro
21 -

15 -

28 -

14 -  

30 -

28 - Convida a Câmara para assistir à solenidade de instalação da As
sembléia Provincial.

Comunica ter enviado ao Imperador o pedido da Câmara para que 
passe a constituir seu patrimônio a Várzea da cidade, denominada 
"Campo da Redenção".

Autoriza a Câmara a emitir apólices para atender aos melhora
mentos materiais da cidade, empregando uma parte na constru
ção de um cais com doca na Praça das Carretas, na Rua Voluntá
rios da Pátria.

Comunica ter concedido um ano de licença, para tratamento de 
saúde, ao fiscal da Câmara José Pacheco da Silva Machado.

Remete, para informação, cópia do ofício dirigido pela Delegacia 
da Capitania do Porto, reclamando o não atendimento do Decre
to que proíbe fazer aterros ou obras no litoral do porto sem licen
ça da Câmara e aprovado pela mesma Delegacia. (Anexo, a citada 
cópia).

Remete exemplar impresso da lei do orçamento municipal para o 
corrente exercício.

Pede à Câmara que envie uma cópia da Ata da instalação da 4? 
secção eleitoral do 2? distrito da eleição provincial efetuada 
recentemente.
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3.2 INDICE POR ASSUNTO

A

Abolição da Escravatura — 11 mai 1889
Aclimatação de plantas — 27 dez 1888
Açúcar -  19 out 1888
Administração — 25 abr 1887 e 15 jun 1889
Aforamento — 9 jan, 29 fev e 30 abr 1888
Aforamento de terrenos — 4 jan 1888
Agricultura — 31 mar e 10 nov 1887
Águas pluviais e servidas — 14 jul 1887
Aldeias indígenas — 9 jan, 29 fev e 30 abr 1888
Alforrias — 20 out 1887
Algodão — 18 mar e 22 jun 1887
Animais — 26 fev 1888
Animais para jardim zoológico — 26 jul 1888
Apólices — 25 fev 1887 — 12 jan 1888 — 21 jan e 12 ago 1889
Aposentadoria -  14 abr e 25 mai 1887 e 21 jan 1888
Arrematações — 29 mar 1889
Assembléia Legislativa Provincial — 7 nov 1888 e 28 fev 1889
Assembléias eleitorias -  31 jul 1889
Atas de eleição — 4 nov 1889
Aterros — 28 jan 1889
Avisos — 31 ago 1889

B
*

Bandeira — 16 nov 1889 
Batalhão dos Guaranis — 12 dez 1889

C

Cais — 21 jan 1889 
Caminho — 4 nov 1887 
Campo da Redenção — 13 fev 1889 
Capitania do Porto — 28 jan 1889 
Carroceiros — 17 nov 1887 
Carta mural escolar — 16 nov 1887 
Casamentos — 27 fev 1889 
Casas de jogo — 12 dez 1887 
Chácara do Camargo — 25 jun 1887 
Chafariz — 2 mar e 11 abr 1887 
Circulares — 18 jun 1888 
Cocheiros — 17 nov 1887
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Código de Postura — 24 jan e 28 fev 1888 — 27 jun e 15 jul 1889 
Cofres provinciais — 4 set 1889 
Coleção de Leis — 13 mai 1889 
Comemorações — 14 dez 1889
Companhia de Carris Urbanos Porto-Alegrense — 7 mai 1887
Companhia Hidráulica Guaibense — 25 ago, 11 out 1887 e 3 fev 1888
Companhia Telefônica Rio-Grandense — 3 fev 1888
Concessão de terrenos — 9 jan e 30 abr 1888
Consertos de ponte — 25 fev e 31 mar 1887 — 14 jul e 4 set 1889
Construção de trapiches -  3, 26 fev e 4 mar 1887
Consumo de carne -  26 ago 1887
Contrabando — 10 jul 1888
Contratos — 22 jan 1887 e 29 mar 1889
Criação de paróquias -  16 ago 1889
Criadagem -  7 jun 1888
Custas judiciais — 12 ago 1889

D

Dados estatísticos — 31 dez 1887
Deficits — 12 jan 1888
Deliberações — 29 mar 1889
Demarcação de limites — 6 abr 1887
Denúncias — 5 mar 1889
Depósito de lixo — 20 jan, 14 e 25 jun 1887
Desembarque — 22 jan 1887
Despachos -  4 nov 1887 e 16 out 1889
Despesas -  25 fev 1887
Dissolução da Câmara dos Deputados — 17 jun 1889 
Distrito de Paz — 16 ago 1889
Dívidas — 2 out 1888 e 6 abr 1889 
Documentos — 13 mar 1888

E

Eleições — 26 jul e 10 nov 1887 — 26 jul e 11 ago 1888 — 30 jan, 17 jun e 
9 set 1889 

Embarcações — 16 out 1889 
Embarque de lixo — 3 fev 1887 
Empregados no Foro — 12 ago 1889 
Encampação dos matadouros públicos — 3 ago e 2 out 1888 
Engano em lei — 28 fev 1888 
Ensino obrigatório — 16 mar 1888 
Escola Militar — 4 jul e 26 out 1887 
Escrivães do Foro — 6 abr 1889
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Esgoto pluvial — 4 ji)l e 26 out 1887
Escravos — 20 out 1887
Estabelecimentos agrícolas — 28 fev 1887
Estabelecimentos comerciais — 15 abr 1889
Estábulos -  28 fev 1887
Estado sanitário — 7 fev 1887
Estrangeiros — 30 ago 1887
Exercício da medicina — 14 jan 1887
Exonerações -  10 set 1889
Exposição Geográfica — 13 mar 1888
Exposição preparatória — 26 jul 1888
Exposição Universal de 1889 — 26 jul e 22 ago 1888
Exposições -  24 set e 19 out 1888

F

Fábricas -  18 mar 1887 
Falas — 30 de abr e 22 mai 1889 
Fauna — 28 dez 1887 
Favores — 10 fev 1887
Fechamento de torneiras — 2 mar e 11 abr 1887
Fibras — 30 nov 1888
Fiscais — 7 jun 1888
Foreiros — 8 fev 1888
Forma de governo — 18 nov 1889
Forno de lixo — 29 out 1888
Fumo — 22 jun 1887
Funcionários do Foro -  6 abr 1889
Funcionários provinciais — 22 set 1888

G

Geografia pátria — 13 mar 1888 
Geógrafo — 16 nov 1887 
Governo provisório — 18 nov 1889 
Guindastes — 9 nov 1887

I

Iluminação elétrica — 19 out 1887 
Iluminação externa -  14 e 28 dez 1889 
Imigrantes — 10 fev 1887 
Imposto municipal — 16 out 1889 
Imposto predial — 25 jan e 13 fev 1889 
Impostos — 29 fev, 3 ago e 2 out 1888 
Incêndios — 6 jun 1889
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Insígnias — 16 nov 1889
Instalação da Assembléia.Provincial — 28 fev 1889 
Instalação de secção eleitoral — 30 jan 1889 
Interpretações — 29 mar 1889 
Instrução Pública — 16 mar 1888 
Isenção de direitos — 25 ago e 11 out 1887

J

Jardim Zoológico — 28 dez 1887 e 26 fev 1888
Jornais — 31 dez 1887
Juizes de Paz — 9 mar 1887 e 28 out 1888
Juizes substitutos — 22 mar 1888
Juizes substitutos dos de Direito — 15 fev 1888
Juramentos — 9 mar 1887 e 24 jul 1889

L

Leis e Resoluções da Província — 13 mai 1887 — 17 fev 1888 — 5 mar, 27 jun e
11 set 1889

Licenças — 19 jan, 13 jun e 20 dez 1887 — 25 mai 1888 — 15 jan, 24 e 31 dez 
1889

Limpeza da cidade — 29 mar 1889 
Linhas Telefônicas — 22 jan 1887 
Lista de Eleitores — 9 set 1889
Lixo — 20 jan, 3 fev, 14 e 25 jun e 17 dez 1887 — 10 fev, 4 jul e 29 out 1888 — 

25 jan, 13 fev e 20 mar 1889 
Logradouros públicos — 29 dez 1887

M

Madeiras — 5 mar 1889 
Mapa — 16 nov 1887 
Marchantes — 2 out 1888 
Mascates — 7 dez 1887 
Materiais fecais — 20 jan 1887 
Materiais importados — 11 out 1887 
Materiais inflamáveis — 27 jun 1889 
Medicina — 14 jan 1887
Memoriais — 7 e 17 dez 1887 — 12 dez 1888 e 15 abr 1889
Mineração — 30 nov 1887 e 31 ago 1889
Monarquia — 16 nov 1889
Mudança de domicílio — 20 out 1887
Multas — 17 nov 1887
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o

Óbitos — 20 out 1887 
Óleos vegetais — 30 nov 1887
Orçamento municipal -  24 jan 1888 -  14 jan, 20 e 29 mar, 12 jul e 25 set 1889 
Orçamentos — 20 abr e 1? jul 1887 — 4 jul 1888 — 6 abr 1889

P

Pareceres — 14 jun 1887 -  20 mar, 6 abr e 6 jun 1889
Paróquia de N.Sa. Madre de Deus — 31 jul 1889
Partida da Família Real — 18 nov 1889
Pastores de religiões toleradas — 27 fev 1889
Pavilhão nacional — 16 nov 1889
Petições — 31 ago 1889
Plantas -  27 dez 1888
Plantas medicinais — 30 nov 1888
Ponte da Azenha — 14 jul e 4 set 1889
Ponte de Pedra — 25 jun 1887
Ponte do Riachinho — 25 fev, 31 mar, 20 abr, 7 mai e 22 ago 1887 
Porteira do Arroio do Conde — 4 nov 1887 
Porto -  28 jan 1889
Posse no governo — 24 jan 1887 e 16 nov 1889 
Posses — 7 dez 1888 — 22, 24 jun e 24 jul 1889 
Posturas municipais — 15 abr e 17 nov 1887 
Praça das Carretas — 21 jan 1889 
Praça Senador Florêncio — 2 mar e 11 abr 1887 
Prédios urbanos — 25 jan 1889
Presidentes da província -  22 e 24 jan 1887 — 26 jan e 7 dez 1888 e 24 jul 1889 
Prestação de serviços — 21 mai 1887 
Produção de vinho — 10 mar 1888

Q

Quartéis — 12 dez 1889 
Questionários — 10 mar 1888

R

Recenseamento da indústria, agricultura e comércio — 18 jul 1888 
Recenseamento municipal — 22 set 1888
Registro Civil de nascimentos, casamentos e óbitos — 30 out 1888 
Regulamento das capitanias — 5 mar 1889 
Relatórios — 30 nov 1889
Relatórios da Presidência da Província — 22 mai, 15 jun e 13 dez 1889
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Renúncia de vereador — 9 abr 1888
Reparos — 20 abr e 7 mai 1887 e 12 dez 1889
Repartição de Obras Públicas — 20 abr e 21 mai 1887 e 26 dez 1888
Representações da Câmara — 10 jul 1888
Resinas — 30 nov 1888
Reunião das Assembléias Eleitorais — 26 dez 1888 

S

Saúde pública — 26 ago 1887
Secções eleitorais — 30 nov 1888
Sementes — 31 mar e 22 jun 1887 e 27 dez 1888
Serviços telefônicos — 3 fev 1888
Servidão pública — 4 nov 1887
Sociedade Fiat Lux — 19 out 1887
Suplentes de Juiz substituto — 10 set 1889

T

Tapumes — 23 dez 1887 
Taxas — 4 mai 18Ô8 
Teatros — 6 jun 1889 
Te Deum — 11 mai 1889
Terrenos da Marinha -  29 dez 1887 -  9 jan, 8 e 29 fev 1888 
Torneiras — 2 mar e 11 abr 1887 
Transferência de domínio — 20 out 1887 
Trapiche — 3 e 26 fev, 4 mar e 9 nov 1887

V

Várzea — 13 fev 1889 
Varejistas — 7 dez 1887 
Verbas — 4 jul 1888
Vice-presidentes da Província — 26 e 27 out 1887 — 8 ago 1888 — 22 e 24 jun

1889
Vinhos de uva nacional — 19 out 1888 
Viticultura — 10 mar 1888
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3.3 IN DICE ONOMÁSTICO

A

Antonio de Azevedo Lima — 14 abr 1887 — 21 jan e 22 set 1888 
Antonio Ferreira Prestes Guimarães — 22 jun 1889

3

Barão de Santa Tecla — 22 mai e 15 jun 1889 
Benjamim Salgado Dias — 31 dez 1889 
Benjamin Flores — 18 jul 1888 
Bento Luiz de Oliveira Lisboa — 22 e 24 jan 1887

C

Carlos Augusto Osório Bordini — 14 jul 1889 
Carlos Delagrave — 16 nov 1887 
Carneiro e Irmão — 23 dez 1887 
Carvalho Bastos e Vieira — 12 ago 1888

E

Emílio Levasseur16 nov 1887 

F

Felicíssimo Manoel de Azevedo — 9 abr e 18 jul 1888 
Fidelis Alves Ferraz — 15 fev 1888 
Frederico Bier Sobrinho — 17 dez 1887

G

Galdino Pimentel — 7 dez 1888
Gaspar Silveira Martins — 24 jul e 16 out 1889
Gustavo Hugo — 26 fev 1887

I

Imperador — 13 fev 1889
Isidoro Belmonte Orsna de Montojos — 4 nov 1887 

J

João Borges de Almeida — 29 dez 1887
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João Macedo Pinto — 12 dez 1888
João Pitta Pinheiro — 15 fev e 22 mar 1888
Joaquim Alves Leite — 4 mai 1888
Joaquim Galdino Pimentel — 7 dez 1888
Joaquim Jacintho de Mendonça — 26 e 27 out 1887
José Caetano Ferraz Teixeira — 24 dez 1889
José Manuel da Cunha Reis — 29 dez 1887
José Pacheco da Silva Machado — 13 jun e 20 dez 1887 e 15 jan 1889
José Pereira de Barbedo — 25 mai 1888
José Quintino da Rosa — 19 jan 1887 e 21 jan 1888
José Quintino da Silva — 25 mai 1887
Júlio de Castilhos — 24 dez 1889

L

Lúcio Schreiner — 15 fev 1888 
Luiz Bastian — 15 fev 1888 
Luiz Schreiner — 6 jun 1889

CV)

Manoel Py — 15 fev e 22 mar 1888 e 10 set 1889

O

Olympio da Cunha Brochado — 26 jul 1887 

R

Rodrigo de Azambuja Villanova — 25 abr 1887 — 26 jan 1888 e 15 jun 1889 

i/

/iriato Belfort — 6 jun 1889 
/isconde de Pelotas — 18 nov 1889
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A

Arroio da Azenha -  26 out 1887 

B

Barra do Rio Grande — 10 jul 1888 
Belém — 25 e 30 out 1888 
Brasil -  10 fev 1887

C

Corte (Rio de Janeiro) — 28 dez 1887 — 24 jul 1888 

E

Europa — 18 nov 1889 

G

Guaíba (localidade) — Ver Pedras Brancas 
Guaíba (rio) — 17 dez 1887

H

Hamburg-Berg — 3 fev 1888 
Hamburgo Velho — Ver Hamburgo-Berg

M

Mato Grosso — 31 ago 1889 

P

Paris — 16 nov 1887 e 26 jul 1888
Pedras Brancas (Guaíba) — 7 nov e 30 out 1888 e 4 nov 1889 
Porto Alegre — 24 jun 1889

R

Rio de Janeiro — 13 mar, 22 ago e 24 set 1888 
Rio Grande — 9 nov 1887 e 10 jul 1888

3.4 ÍNDICE TOPONÍMICO
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s

Saco de Dona Rita — 20 jan e 17 dez 1887 
São Leopoldo — 8 fev 1888

U

Uruguai — 23 dez 1889
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4. JUIZADO DE ÓRFÃOS

1756- 1858 1861 -  1875

O Juizado de Órfãos foi durante o Império uma das instituições públicas 
mais importantes, desempenhando funções mais tarde desdobradas e especializa
das. Em essência, cuidava do interesse dos órfãos, das suas heranças, da relação 
entre eles e seus tutores e da renda de seus bens.

Da leitura atenta de cada documento, o leitor se admirará da quantidade 
de informações que eles podem prestar e do muito que podem informar sobre 
pessoas e coisas da evolução da comunidade porto-alegrense. Significação das 
unidades de pesos e medidas, relação das peças de uso comum na cidade e no 
campo, relação entre o ouro e diferentes tipos de moeda, terrenos urbanos e ru
rais e muitas outras informações de ordem prática para a leitura e interpretação' 
de documentos vários, desde 1756 até 1875, com falha de apenas dois anos: 
1859e 1860.

A segunda parte deste Inventário trata dos recibos de empréstimos entre os 
anos de 1850 a 1862. É que, a rigor, o Juizado de Órfãos funcionava comoverda- 
deiia instituição bancária, emprestando os dinheiros dos órfãos para fazê-los ren
der, inclusive para a própria administração pública.
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4.1 INVENTÁRIO DOS DOCU.VIENTOS BÁSICOS

18.12.1756
Escritura de dinheiro a juros que toma no Juizado de Órfãos Antonio José de 
Coimbra e Andrade. De sete órfãos, importância total 108$ 142 (Viamão). 
11.2.1757
Escritura de 6:000$000 que Antonio Teixeira de Abreu tomou ao Juize Jode Ór
fãos, pertencente ao órfão Joao Luiz Alves (Rio Grande).
29.1.1778
Escritura de 888$720 que João Pereira Alvares tomou a juros através do Juizado 
de Órfãos, pertencentes a quatro órfãos (Viamão, continente da vila do Rio 
Grande do São Pedro).
18.9.1780
Escritura de dívida e hipoteca que faz José Rodrigues Carneiro da quantia de 
102$400 que tomou a jur^s do Cofre dos Órfãos pertencentes a quatro órfãos 
e uma viúva (Viamão).
14.1.1814
Mandado a favor de João Moreira de Freitas, cabeça <ie casal, da importância her
dada por sua mulher, de Manoel Antonio de Castro. 421 $190.
10.2.1814
Manoel de Oliveira Ramos, filho de Ignacia Rosa da Conceição, pede e recebe cer
tidão dos bens que lhe cabe por herança.
30.6.1814
Mandado para entregar a Daniel Correia da Fonseca, filho de Manoel Correia da 
Fonseca, a herança paterna (36$120).
30.6.1814
Mandado em favor de Joaquina Maria de Oliveira que deve receber a importância 
de 48$229.
12.7.1814
Mandado em favor de Silvana Rosa para receber a importância existente no cofre 
do Juizado de Órfãos que fora dado como pertencente a outro.
14.7.1814
Mandado em favor de Manoel Antunes Pinto, filho de Maria Antunes Pinto. He
rança paterna: 52$ 105
27.8.1814
Mandado em favor de Domingos de Andrade, filho de Silvestre de Andrade.
13.9.1814
Mandado em favor de Manoel Joaquim de Souza. Herança paterna 228$020.
9.1.1815
Mandado em favor de Sebastião Xavier de Souza, como cabeça de casal de sua 
mulher Francisca Pires de Jesus Neto, herdeira de Maria Pires.
10.2.1815
Mandado a favor de Manoel Gonçalves Barbosa como cabeça de casal de sua mu
lher Maria Coelho do Pinho, importância de 143$450 resultante da venda de 
uma chácara herdada de José Coelho do Pinho.
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12.9.1815
Mandado em favor de José Gonçalves de Freitas, casado com Maria do Carmo, 
da herança deste, depositada aos Cofres do Juizado desde agosto de 1796.
29.3.1816
Mandado em favor de João Silveira da Rosa, de herança paterna: 318$508.
10.4.1816
Mandado em favor de José Mendes, casado com Candida Maria da Conceição, 
herdeira de seu pai: 322$869.
10.5.1816
Requerimento e mandado em favor de Eleitherio Severino dos Santos Pereira, 
casado com Mathildes Faustina de Macedo, herdeira de Manoel de Macedo Perei
ra.
24.5.1816
Mandado a favor de Antonia da Silva Bueno, herança de 130$500.
16.8.1816
Mandado a favor de Aurélio Freitas de Almeida, casado com Maria 
Nunes da Silva, a qual deve receber a herança de Manoel Nunes da Silva. 
14.10.1816
Requerimento de Eufrazia Joaquina da Conceição. Requer herança de sua avó 
Anna Thereza de Jesus, de 104$340.
10.3.1817
Antonio Joaquim, casado com Francisca das Chagas, requer herança deixada 
pelo pai de sua mulher, Manoel de Azevedo.
30.4.1819
Mandado a favor de Apolinario Liborio de Saldanha, herdeiro de Maria Vicen- 
cia da Conceição e de José Vieira de Macedo, 1 -298$800 resultante da venda 
de casas.
18.5.1819
Requerimento de Antonio de Almeida, pedindo o que coube pelo formal de par
tilha como herança à sua mulher.
5.7.1819
Mandado sob requeimento de João Rodrigues Braga, em favor dele para recebi
mento da herança de Custodio Martins Braga (95$373).
27.7.1819
Mandado em favor de João Coelho Neves. Herança de Fernandes Vianna. Prece
dido de requerimento e informação.
15.10.1819
Mandado em favor de Hermenegilda Auta de Lima para receber a herança dei
xada por seu pai José Vieira de Faria.
17.2.1820
Mandado em favor de José Duarte Raposo, tutor da filha da falecida Leonor 
Viera da Anunciação e José Vieira de Macedo para receber, da importância ha
vida pela herdeira em virtude da venda de parte das casas de sobrado da rua da 
Praia.
23.9.1820
Mandado em favor de Faustino Soares Lousada casado com Maria Joaquina de 
Souza, herdeira de Joaquim José de Souza.

85



18.12.1820
Mando em favor de João Teixeira de Carvalho para receber a herança de sua mãe 
ÍVljria Joaquina de Jesus.
1.10.1821
Mandado precedido de requerimento em favor de Luiz Alves dos Santos para re
ceber a herança de sua mãe Aurelia de Lima.
15.6.1822
Mandado em favor de Joaquim Correa da Fonseca, para receber a herança de Ma
noel Correa da Fonseca, seu pai.
3.7.1822
Mandado em favnr ae Antonio Luiz da Fonseca, testamenteiro e inventariante da 
falecida Rita íVlaiia, preta ferra, para pagar as décimas correspondentes à menor 
Evd, herdeira instituída dos remanescentes da falecida Rita Maria (herdeiros de 
escravos).
27.2.1823
Mandado precedido te requerimento e informações, em favor de Hermenegildo 
José de caria, rasado com Joaquina Ignacia de Jesus, filha de Ignacia Teixeira, 
para pagamento de herança a esta devida.
24 3.1823
Mandado precedido de requerimentos em favor de Manoel Dias de Almeida, fi
lho de ~7ai com o mesmo nome e de Maria de Jesus, para entrega da herança que 
diz ser diminuta.
29.4.1823
Mandado em favor do capitão Manoel José Pinheiro, tutor dos filhos de Manoel 
dos Santos Chavier e de Ana Bernardina de Jesus, para receber a quantia que es
tes herdaram 4e sua mãe.
7.10.1823
Mandado em favor de José Pires da Silva, casado com Joanna IVlaria da Concei
ção, filha de José Antonio Martins, para receber a herança de sua mulher, reco
lhida aos Cofres do Juizado a pedido do tutor José Antonio de Ávila.
'22.2.1825
Mandado precedido de requerimento e informações em favor do Capitão Do
mingos José de Bastos, testamenteiro de Efigênia Roza dos Prazeres, de impor
tância da herança desta, para pagamento de despesas feitas com seu funeral.
A.3 .1825
Mandado acompannado de requerimento, certidões e informações a favor de 
Francisco Antonio Rodrigues Vianna para receber a herança de Manoel D'Ávila 
Machado.
15.5.1825
Mandado em favor de Francisca da Silveira e Souza, tutora de seus filhos Igno- 
cencio e Thimotheo, herdeiros do Padre Mathias da Silveira e Souza, de pratas e 
importâncias pertencentes aos ditos menores.
6.6.1825
Mandado precedido de requerimento e certidão a favor de Sipriano Rodrigues 
Braga, herdeiro de Custodio Rodrigues Braga, de quantias resultantes de vendas 
de escravos (diversas, cada uma de valor diferente).

86



30.9.1825
Carta de emancipação (para receber herança) de O. Maria Núncia de Macedo, f i
lha do alferes .Vlanoel Pereira de Macedo.
18.10.1825
Mandado anexo a requerimento e certidões em favor de Rosaura Antonia de Oli
veira, proveniente das posses do falecido . . .  e constante de importância em di
nheiro, importância de venda de escravos (Caetano — 128S000), um catre de ja
carandá (2$000), um terreno na Rua Formosa (70$000), escravo Caetano — 
96 $000.
29.11.1825
Mandado anexo a requerimentos e certidões em favor de Francisco Ricardo com 
Euf labia Lina, filha de Leonor Lina, que deixou àquela uma "morada de casas de 
vivenda sitas à Rua da Praia".
2.12.1825
Mandado anexo a requerimento e certidões em favor de Antonio Duarte de Je
sus, como herdeiro de Pedro Duarte.
6.10.1826
Mandado incluindo requerimento a favor de Manoel de Oliveira Ramos, herdei
ro de Ijnacia Roza, que deveria receber o preço da escrava Roza: 11 $769 rs.
7.10.1826
Mandado anexo a requerimentos em favor de Guilherme Florencio Froes, tes
tamenteiro de Luiz Correa de Mello e sua mulher Josepha Clarinda Pacheco, 
para pagamento do funeral.
20.10.1826
Requerimento e certidão relativos aos bens de Renovato Machado, filho de José 
Machado Alves (Rio Pardo). Relaciona rezes, cinco = 5$000, uma crioula (Faus- 
tina) = 9 $840, etc.
20.10.1826
Requerimento e certidão relativos aos bens de Francisco Rodrigues Braga. Na 
certidão consta um escravo (Domingos) que fora arrematado por 83$867 e 
ao qual cabia 54$648.
24.10.1826
Mandado anexo a requerimento em favor de Francisco Rodrigues Braga, herdei
ro de Custódia Martins Braga e Felizarda Roza de Lima, para receber 54$648 
(ver documento anterior).
8.11.1826
Mandado em favor de Renovato Machado, relativo aos bens deixados por seu pai 
José Machado Alves.
8.5.1827
Mandado anexo a requerimentos e certidões em favor de Maria Nuncia de Mace
do. filha do alferes Manoel Pereira de Macedo, oara paqamento de herança. 
'28.11.1827
Mandado anexo a requerimentos e certidões em favor de Manoal Gonçalves, 
para recebimento de importância depositada por Francisco Dutra de Quadros, 
testamenteiro de sua falecida mulher.
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16.1.1828
Mandado anexo a requerimentos e certidões em favor de José Francisco da Cos
ta, casado com Maria Delfina da Fonseca, para recebimento de herança desta.
30.7.1828
Mandado anexo a requerimento em favor de João Antunes da Cunha, tutor da 
filha do falecido José da Silva, para receber importância a fim de comprar duas 
casas térreas na Rua da Igreja (Duque de Caxias) perto do lugar onde esteve o an
tigo Portão.
1.9.1828
Mandado anexo a procurações em favor de Anna Clara de Miranda, para rece
ber a herança de Leonor Lina de Anunciação.
2.9.1828
Mandado anexo a requerimento em favor de José Manoel Teixeira, para receber 
herança de sua mulher Antonia Maria da Conceição.
25 10.1828
Mandado em tavor de João Luis Teixeira para receber importância corresponden
te à venda que o mesmo fez a João Antunes da Cunha (ver documento de 30.7. 
1828/, tutor da órfã Rosa.
19 1.1829
Mandado, incluindo requerimento, em favor de José Bernardes da Rocha, para 
pagamento de herança deixada por Januário José da Rocha e que seu tutor,em 
1815, Joaquim José da Rocha, teria depositado nos cofres do Juizado de Órfãos.
19.1.1829
Mandado, incluindo requerimento e certidões, em favor de Miguel Antonio de 
Macedo, casado com Maria da Conceição, para pagamento da herança de sua mu
lher, cuio tutor Joaquim José da Rocha teria recolhido ao Cofre dos Órfãos.
6.5.1829
Mandado de levantamento e entrega de importância a Cezefredo Caetano, her
deiro de Rogério Teixeira Ferreira.
4.7.1829
Mandado incluindo requerimento a favor de Francisca Rosa de Jezus, para re
ceber herança de sua filha Justina.
6.8.1829
Mandado incluindo requerimento a favor de Januário de Oliveira Ramos para 
recebimento de importância herdada de Antonio de Oliveira Ramos.
11.10.1830
Mandado, acompanhado de certidão e quitação, em favor de Engracia Raquel 
Pereira Pinto, para receber importância resultante de arrematação do late San
to Antonio Imperador, pertencente à herança de João Coelho Neves.
7.2.1831
Mandado acompanhado de quitação, em favor de João Carlos de Medeiros, para 
receber a importância de 409$800, resultante da arrematação da escrava Joa- 
quina, herança de sua mulher Flora de Oliveira Fogaça.
21.3.1831
Mandado acompanhado de quitação, em favor de Felicia Maria da Silva, para pa
gamento da herança deixada por seu marido Francisco Manoel Pereira.
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13.4.1831
Mandado para entrega de importância havida pela venda da escrava Catharina 
(56$) e de um ranchinho na travessa da Rua da Olaria, pertencente à herança de 
Josefa ii/laria Leonarda, parte ao suplicante Delfim dos Santos de Moraes, casado 
com Feliciana Belarmina Prates e a José dos Santos, casado com Rita Belarmina 
Prates.
13.4.1831
Mandado e certidão a favor de Jose dos Santos de Morais, como cabeça de casal e 
como procurador de Delfino dos Santos de Morais, da quantia de 57$324, deixa
da como herança da avó de sua mulher, Josefa Maria Lionarda.
12.8.1831
Mandado, acompanhado de quitação, em favor de João de Oliveira Ramos, de 
importância relativa à herança materna.
15.9.1831
Mandado, acompanhado de quitação, em favor do Rev. Cônego João Baptista 
Leita de Oliveira Salgado, para pagamento de importância que fora emprestada 
à Junta da Fazenda Nacional, pertencente a Anna Candida Maria de Oliveira Sal
gado.
15.9.1831
Idem, idem, pertencente a Maria Delf ina de Oliveira Salgado.
15.9.1831
Idem, idem, pertencente a Lionarda Leite de Oliveira Salgado.
30.9.1831 t, 
Mandado acompanhado de quitação em favor de Constantino José da Rocha, 
para receber herança paterna.
29.11.1831
Mandado em favor de Cesarina Maria Pacheco, para receber a herança de seu avô 
Manoel Machado Pacheco.
29.11.1831 . . 
Mandado em favor de Felizardo Rodrigues Braga para rçceumjçnto de herança
paterna.
29.11.1831 . A . . 
Mandado em favor de Manoel Antonio de Oliveira, casado com Maria Andrades
da Conceição, para receber a herança de sua mulher.
29.11.1831
Mandado em favor de Manuel Nunes da Silva, inventariante de Ana Maria da 
Conceição para receber a importância das custas do Inventário.
29.11:1831
Mandado em favor de Alexandre Ferreira Jardim, casado com Thiodora Maria da 
Silva, para receber a herança deste.
2.2.1832
Mandado em favor do Rev. Orestes Rodrigues de Aráujo, para receber importân- 
cia pertencente ao órfão filho de Julio Cesar Mursy e pagar o preço da aquisirãr 
de um grupo de casas.
20.2.1832
Mandado em favor de Carlos Otto iVtarius para recebimento de herança de sua 
mulher Carlota Antonia Rodrigues. <
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/.5.1832
Mandado a favor de Domingos Antonio da Silveira, para receber importância re
lativa à venda de terras que lhe tocara por morte de Antonio de Oliveira do Ama
ral.
10.5.1832
Mandado em favor de João Antonio do Amaral para receber a herança de seu 
avô.
6.6.1832
Mandado em favor de olaria Joaquina das Neves para receber herança em moedas 
de prata.
9.8.1832
Mandado em favor de Isabel Eulalia daSilva Paio, para receber herança paterna.
9.8.1832
Mandado em favor de d. Eufrasia Maria da Silva Paio, para receber herança paterna.
9.8.1832
Mandado em favor de Domingos Teixeira de Andrade para receber herança paterna.
13.8.1832
Mandado em favor de Eva Maria da Conceição para receber herança que lhe dei
xou a preta forra Rita Maria.
22.8.1832
Mandado em favor de Joaquim José da Rocha para receber herança de seu pai 
Jeronimo José da Rocha.
30.8.1832
Mandado em favor de João José Rodrigues para recebier horança materna.
14.9.1832
Mandado em favor de Anna Elena de Azambuja, para r  r herança paterna.
14.9.1832
Mandado em favor de Leocadia Maria Gomes, para receber a herança de seu pai 
Antonio José Penna.
9.10.1832
Mandado em favor de Manoel Rodrigues daSilva, para receber a herança de Leo
nardo José Pereira.
16.11.1832
Mandado em favor de Joaquim Cândido Pinto de Castro,casado com Maria da An- 
numpciação Castro,para receber a herança do avô desta,Manoel Machado Pacheco. 
4.2.18-33
Mandado em favor de Francisco Silveira dos Santos para receber a herança de Jo
sé da Costa e Silva, a fim de realizar a compra de casas para os filhos deste, seus 
tutelados.
4.2.1833
Mandado para retirar do Cofre dos órfãos a importância dispendida na constru
ção do novo cofre.
9.2.1833
Mandado em favor de Manoel do Nascimento Coelho,tutor do órfão de Bernardino, 
dino José Pinto, para receber um relógio inglês de caixa de prata.
23.2.1833
Nota promissória de 56S970 devidos a Joaquim Gomes por João Antomo de 
Vargas.
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1.3.1833
Mandado em favor de José Joaquim de Paula, casado com Rosa Maria da Concei
ção, herdeira de Felisberto da Silva Luz de Oliveira Fogaça, para receber impor
tância resultante da venda de um escravo.
15.3.1833
Mandado em favor de Francisco José das Neves para receber do tutor do órfão 
de Clementino Coelho Fragoso, importância pela qual pagará juro (empréstimo).
16.3.1833
Certidão da procuração, precedida de requerimento, que Izabel Francisca da 
Conceição passou ao advogado Antonio Joaquim da Silva Maia.
29.3.1833
Pública Forma da certidão de casamento do comendador Francisco Xavier de 
Faria com Flora Gertrudes Maciel de Paiva, viúva do coronel Manoel Xavier de 
Paiva Magalhaens (0 referido casamento realízou-se na freguesia de S. Francisco 
de Paula, (Pelotas) em 23.1.1832).
3.4.1833
Via de Letra através da qual Joze Alves da Asenção se compromete, no pra
zo de seis meses, a efetuar o pagamento de empréstimo que lhe concedeu Joa
quim Gomes.
30.4.1833
Mandado do juiz de órfãos para pagamento de 59$963, a Izabel Francisca da 
Conceição, referente â herança deixada por Francisco Pires e depositada pelo es
cravo Sebastião para a compra de sua liberdade.
2.5.1833
Mandado em favor dè José Manoel de Morais para que receba a herança perten
cente aos órfãos de José Rodrigues da Silva e sua mulher Maria Joaquina das Do
res. A herança compõe-se de depósito em moedas, em relógio de algibeira e cor
rente de ouro que, após avaliados, serão colocados em praça pública.
3.6.1833
Mandado de pagamento ao capitão-mor Antonio Manoel Pacheco, da herança 
pertencente ao órfão de Jacinto Ignacio da Costa de quem é tutor. O dinheiro se
rá usado para giro, pelo citado tutor, pelo prazo de 3 anos e o órfão receberá 
12% ao ano de juros.
3.6.1833
Mandado de pagamento a João Marcelirto Pires da herança que lhe cabe como ir
mão do falecido Francisco Pires e que foi depositada pelo crioulo Sebastião para 
compra de sua liberdade (59$962).
5.6.1833
Mandado a favor de Joaquim Mateus Pires para pagamento de importância que 
pertence a sua mulher Rita Candida Cidade e que provém da compra de liberda
de feita pela escrava Joaquina que lhe pertencia por herança (32$705).
21.6.1833
Mandado a favor de João Antunes Tavares, da quantia que lhe coube por herança 
paterna (597$201).

2.7.1833
Mandado a favor de Anna Claudia Margarida, da importância de 21 $000 que lhe 
pertence como herdeira de José Cardosç da Silva.

91



29.7.1833
Mandado de pagamento a Cândido Pinheiro d'Anunciação, filho natural de Ma
noel Pinheiro d'Anunciação, da importância que lhe cabe como herdeiro legíti
mo de seu pai (317$255).
29.7.1833
Mandado a favor de Henrique Jose de Fraga, cabeça de casal, para que receba a 
importância de 27$ 116, que pertence à sua mulher por herança deixada por seu 
pai,Silvestre de Andrade.
30.7.1833

I Mandado a favor de João Gomes Junqueira para receber a quantia que lhe cabe 
como herança deixada por seu pai,Jose Gomes Junqueira (2 vias).
16.8.1833
Pública Forma e despacho do pedido de certidão de casamento feito por Francis
co Xavier de Farias, casado com Flora Jertrudes Maciel de Paiva na vila de S. 
Francisco de Paula (Pelotas).
2.9.1833
Mandado para que o tesoureiro do Juizado de Órfãos deposite na Tesouraria Pro-, 
vincial a importância de 91 $417, que pertence a Hilário Fernandes, que se en
contra em Buenos Aires. A importância em questão lhe coube por herança dei
xada por seu pai, João Luis Fernandes (Anexo, o comprovante de depósito.'
31.10.1833
Mandado a favor de Joaquim Antonio Rodrigues para que receba a importância 
de B4$750 proveniente da arrematação de nove bois que recebeu como herança 
deixada por sua mãe, Anna n/laria da Conceição.
4.11.1833
Pedido feito por João Pereira de Barros, para que lhe seja restituída a importân
cia existente no cofre do Juizado de Órfãos, pertencente â sua mulher Rosa 
Constança Guilhermina da Silva como herança deixada por seu pai, Josã da Silva 
Guilherme (Anexos, mandado e certidão).
10.12.1833 -í,
Mandado a favor de Luisa Rosa de Jesus para pagamento da quantia que lhe ca
be, em moeda de prata, pertencente a suas filhas Porcina e Constança, herdeiras 
de seu finado avô, João Ignacio da Costa.
8.1.1834
Mandado a favor Jose Gomes de Andrade, tutor do menor Benvenuto, para que 
receba a décima da herança pertencente ao menor como herdeiro instituído do 
finado Manoel Joaquim Pires de Carvalho (21$469)
23.1.1834
Mandado de pagamento a favor de Guilhermina Rosa da Silva, da importância de 
96$055 em moeda de cobre, pertencente à sua mãe.
12.3.1834
Mandado de pagamento a favor de Antonio Jose Penna, da importância de 109$ 
629, em moeda de prata, proveniente de seu pai.
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12.3.1834
Mandado a favor de Jose Luiz da Costa, do depósito que fez o preto Sebastião, 
escravo que foi do finado Francisco Peres, para compra de sua liberdade 
(59$962)
26.4.1834
Mandado de pagamento a favor de Maria Vicencia Antunes e outros, da impor
tância de 66$232, em moeda de cobre, proveniente da arrematação do escravo 
pardo Fabricio.
31.5.1834
Mandado a favor de Anna Joaquina de Lima e Maria Joaquina de Lima para pa
gamento em moeda de ouro (14$400), prata (6$400) e cobre (100$000) pro
veniente da herança de seu avô, Antônio Gomes Soares.
23.6.1834
Mandado a favor de Felicianno Antonio da Silveira, da importância de 26$055, 
em moeda de cobre, proveniente da herança deixada por sua mãe, Feliciana Ro
sa de Jesus.

8.8.1834
Mandado a favor do tesoureiro do Juizado de Órfãos, Francisco de Souza Brito, 
para que retire do cofre do juízo a importância de 133$ 500 que pertence aos 
herdeiros de Manoel Furtado de Mendonça, que se acham na ilha do Faial, para 
que deposite na Tesouraria Provincial.
19.8.1834
Mandado a favor de Luiz Ferreira Jardim, cabeça de casal, para que receba a im
portância de 25$711, pertencente è sua mulher como herdeira de .seu pai, Josó 
da Silva Ferreira.
3.9.1834
Mandado a favor de Antonio Correia de Mello, da quantia de 50$000, per
tencente ao finado Francisco Cardoso Netto e Cia., proveniente de aluguéis de 
sua loja desde a sua morte até à arrematação das ferragens que nela existiam.

3.9.1834
Mandado a favor do Dr. Américo Cabral de Mello, da importância proveniente da 
assistência dada ao finado Jose Vicente de Cadaval e que pertence à herança do 
dito finado.
8.10.1834
Mandado para que o tesoureiro do Juizado retire do cofre o dinheiro para a re- N 
dução das moedas de cobre por cédulas na forma da lei e que as despesas com tal 
operação sejam descontadas nas heranças alí existentes em moeda de cobre
14.11.1834
Mandado a favor de José Ferreira Bastos, da importância de 17$960 que lhe fal
tou na herança deixada por Jeronima Maria da Conceição.
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14.11.1834
Mandado para que o tesoureiro do Juizado de Órfãos retire a quantia de 4$241, 
pertencente à herança de José da Costa Ribeiro Guimaraens, para cobrir as des
pesas de arrecadação e o restante (414$828) deverá ser recolhido â Tesouraria 
da Província devido à ausência dos herdeiros.
14.11.1834
Mandado a favor de Antonio José Guerra para que receba a herança pertencente 
à sua mulher, Perpetua Rosa de Lima, neta do finado Antonio Gomes Soares.
19.12.1834
Mandado de pagamento a favor de João José de Carvalho e Freitas, tutor dos ór
fãos de Candida Victoria da Silva, da herança que lhes pertence.
11.2.1835
Mandado de pagamento a favor de Sebastião José Machado, filho e herdeiro de 
José Machado Alves, cuja" herança se acha recolhida nos cofres da Tesouraria da 
Província.
16.2.1835
Mandado a favor de Antonio José da Silva, para que receba a quantia que coube 
na herança deixada por sua avó Ignacia Rosa da Conceição.
16.3.1835
Mandado a favor de Anna Francisca do Valle, para que receba a herança perten
cente às menores Maria e Florisbella, netas da finada Angela Francisca Coelho.
16.3.1835
Mandado a favor de José Pinto de Carvalho da quantia de 767$287, pertencente 
ao órfão João, filho do finado Dr. ju lio  Cezar Muniz.
30.3.1835
Mandado de pagamento a favor de Joanna Soares, da importância pertencente a 
seu filho menor José, neto e herdeiro de sua avó, Angela Francisca Coelho.
1.4.1835 ,í 
Mandado de pagamento a’favor de Antonio Silveira Cardoso, viúvo de Anna Rita ' 
d'Escovar, filha e herdeira da finada Barbara •Vlaria d'Escovar.
3.4.1835
Mandado a favor de Joaquim Balbino Cordeiro, cabeça de sua mulher, Luisa 
Francisca, neta e herdeira da finada Angela Francisca Coelho.
30.4.1835
Mandado a favor de Angélica Francisca do Valle para que receba a herança per
tencente ao menor Joaquim, neto da finada Angela Francisca Coelho.
6.5.1835
Mandado a favor de João da Costa e Souza para que receba a letra que passou à 
finada Candida Victoria da Silva, na importância de 9.267$180 e que já foi res
gatada pelo suplicante.
25.5.1835
Mandado a favor de Leonida Maria de Lima para que receba a herança que lhe 
coube (em moedas de ouro e prata) como herdeira de seu avô Antonio Gomes 
Soares.
25.5.1835
Mandado a favor de José Luis Teixeira Lima, neto e herdeiro de seu avô Antonio
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GomesSoares para que receba a importância que lhe coube por herança. (14$ 
400 em ouro, 6$400 em prata e 88$080 em papel).
27.5.1835
Mandado a favor de Antomo ‘ 'ia Veiga, filho eUendeiro de seu pai.
2.7.1835
Mandado para que o tesoureiro do Juizado de Órfãos, Franscisco de Souza Brito, 
transfira para a Tesouraria Geral a importância de 415$652, que se acha deposi
tada no cofre do juízo e que pertence à herança do finado Manoel da Silva Lima.
16.7.1635
Mandado a favor de Antonio Cândido Gomes da Silva para que receba a herança 
deixada por Paulo José da Silva. .
6.8.1835
Mandado a favor de José Carlos de Medeiros para que receba a herança perten
cente aos órfãos de Felisberto da Silva D'Oliveira Fogaça, Martiníano e Felisber- 
to, que será tomada como empréstimo mediante pagamento de juros aos referi
dos órfãos.
6.8.1835
Mandado a favor de Manoel Gomep Sdçres e Manoel Antonio Soares para que 
recebam a herança deixada por seuslffàjs, Luiz Ferreira Soares e Anna Maria de 
Jesus, e por seu finado irmão, João Fer/èira.Soares.
6.8.1835
Mandado a favor de Anna Joaquina da Conceição para que receba a parte que lhe 
coube na herança deixada por seu marido, José Vicente de Cadaval.
6.8.1635
Mandado a favor de Manoel Gonçalves Ferreira Maia para que receba a quantia 
de 25$125 que lhe faltou, da herança deixada por Francisco Cardoso Neto e que 
provém da divisão da sociedade desfeita.
5.10.1835
Mandado para que o tesoureiro do juízo deposite na Tesouraria da Província 
a importância pertencente aos remanscentes da herança deixada por Nathaniel
B. Neolle a seu irmão Jannes Neolle, que reside em Aylesburg, na Inglaterra.
20.12.1835
Recibo emitido por Joze Vicente Pereir^ no qual se compromete a pagar, no pra
zo de quatro meses, ao Sr. Francisco José Fortado, a importância de 106$00Q 
que tomou como empréstimo.
7.1.1836

• Mandado a favor de Joaquina Eulalia d'Oliveira Pinto e sua filha, Maria do Car
mo Bella Guarda, para que recebam a importância Droveniente dos aluguéis de 
casas de sua propriedade, que foram penhoradas por José Carvalho d'Oliveira.
7.1.1836
Mandado a favor de Ignacio José da Veiga para que receba a herança que lhe foi 
deixada por seu pai.
7.1.1836
Mandado de pagamento a Guerino José Lopes para cobrir as despesas feitas com 
o inventário de seu pai, Camilo José Lopes e sua mãe.
23.3.1836
Mandado a favor de Leonel Coelho da Silva para que receba a herança deixada
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por Clementino Pinto Fragoso e sua mulher a seu filho, o órfão Alexandre 
(969$760).
1.9.1836
0 escrivão Antonio Ferreira Tavares Lima certifica que o tutor dos órfãos Gonsa- 
lo, Idalina e Angelo, filhos do finado Angelo Henrique da Silva, entrará com a 
quantia de 2:344$025 para o cofre dos órfãos como empréstimo.
22.3.1837
Mandado a favor de José Rodrigues d'Oliveira para que receba a herança deixada 
por Clementino Pinto. Fragoso e sua mulher, para seu filho, o órfão Alexandre 
(2:056$740).
18.5.1837
Mandado a favor de Lino José da Silva para que receba a importância de 176$ 
080 que lhe ficou devendo a herança do finado Joaquim Gomes.
18.5.1837
Mandado a favor de Fermina Roza da Silveira para que receba a herança deixada 
por sua mãe, Felicianna Roza de Jesus.

6.9.1837
Mandado a favor de Jose Joaquim Ribeiro Guimaraens para que receba a impor
tância de 128$073, pertencente à herança da finada Candida Victória da Silva, 
sua devedora.
10.1.1838
Mandado para que seja entregue a José Antonio Machado Ouriques, uma (1) salva 
de prata, 1 cordão de ouro, 1 par de brincos de grisolita e 7 oitavas de ouro em 
pó.
6.2.1838
Mandado a favor de Rosa Maria Te ixe ira , legatária dos remanescentes da terça do 
finado Luis Antonio Teixeira Linhares, para que receba a quantia de 24$950.
6.2.1838
Mandado a favor de José Rodrigues Pereira para receber aí importância de 186$ 
423 que lhe deve a herança do finado Joaquim Gomes e, ao escrivão do juízo, a 
importância de 24$210, proveniente das custas dos autos da referida herança.
7.3.1838
Mandado a favor de Joanna Maria, viúva de Antonio Gonçalves Vianria, para que 
receba um relógio ordinário que se acha no cofre dos órfãos, a fim dè ser avalia
do para ó inventário do seu marido.
7.5.1838
Mandado a favor de José d'Oliveira Guimarães, para que receba a herança perten
cente aos órfãos João e Candida, filhos dos finados guarda-mor Antonio Jose de 
Oliveira Gomes e sua mulher, para a compra de um armazém na Rua da Praia, 
para os mesmos órfãos.
8.5.1838
Mandado a favor de Francisco Caetano de Souza e sua filha Francisca Caetana de 
Souza, viúva de José Vicente Pereira, para que seja entregue ao primeiro uma le
tra, passada por.Umael Antonio da Silva a favor do finado José Vicente Pereira, 
e que pertence j? viúva e seus herdeiros.
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8.5.1838
Mandado a favor de João José Lopes para que receba a herança deixada por seus 
pais.
9.5.1838
Mandado a favor de Francisca Caetana de Souza para que receba 15 onças espa
nholas em ouro, 4 meias doblas em ouro, 4 mil réis em ouro, 30 patacões em pra
ta e 80$500 em papel, pertencentes à herança de seu finado marido, bem como 
5 onças espanholas em ouro, e 2 meias doblas em ouro, 1 moeda de 4 mil réis em 
ouro, 10 patacões em prata e 26$833 em papel, pertencentes a seu finado filho 
Francisco.
28.6.1838
Mandado a favor de Rita Maria Machado de Carvalho para que receba as jóias 
que lhe ficou devendo a herança da finada Ignacia Maria da Encarnação.
28.6.1838
Mandado a favor de Ignacia Maria Machado de Carvalho para que receba as jóias 
que lhe cabem por herança deixada por sua tia, Ignacia Maria da Encarnação.
22.10.1838
Mandado a favor de Pedro Carlos da Gama Lobo Pita, para receber a importân
cia que lhe cabe em ouro, prata e doblas espanholas, que lhe foram deixadas 
por seu pai coronel Joaquim Cláudio de Barbosa Pita.
22.10.1838
Mandado a favor de Manoel José de Campos Porto para que receba duas meias 
doblas em ouro e 6$355 em papel, pertencentes ao órfão João, filho do finado 
dr. Julio Cezar wluzzi.
22.10.1838
Mandado a favor do escrivão do juízo para que receba 11 $595, pertencentes à 
sociedade de Francisco Cardozo Neto.
3.11.1838
Certidão, procuração e mandado a favor de Francisco Alves de Oliveira Guima
rães, para que receba os objetos deixados na herança por sua cunhada, Ignacia 
Maria da Encarnação.
12.11.1838
Mandado a favor do padre Francisco de Paula Macedo, testamenteiro do finado 
Francisco Cardozo Neto, para que receba a terça do respectivo inventário.
12.11.1838
Mandado a favor de Ritta Maria da Conceição, herdeira de seu filho Francisco e 
este, do finado Francisco Cardoso Netto, para que a mesma receba os objetos 
e a importância em dinheiro que lhe cabem na herança de Francisco Cardoso 
Netto.
7.12.1838
Certidão passada pelo juiz de órfãos, dando emancipação a David Antonio da 
Silveira.
18.12.1838
Mandado a favor de Domingos d'Almeida Castro, filho e herdeiro do finado 
Costodio d'Almeida Castro para que receba a importância que lhe cabe como 
herança (dois documentos).
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18.12.1838
Mandado a favor de João dos Santos Castro, para que receba a herança deixa
da por seu pai, Severino José dos Santos.
19.12.1838
Mandado a favor de David Antonio da Silveira para que receba a herança deixa
da por sua mãe.
7.1.1839
Mandado a favor de João dos Santos Castro, curador de sua mãe Leocadia Ur- 
sula do Nascimento, doente mental, para que receba a importância correspon
dente às despesas feitas com a mesma, conforme consta nos Autos do inventário 
do finado Costodio de Almeida Castro (2 documentos).
12.3.1839
Mandados a favor de Francisco Antonio Carneiro da Fontoura, tutor da menor 
Joanna, filha do finado João José da Silva, para pagamento de despesas com o 
sustento da referida menor (quatro mandados).
12.3.1839
Mandado a favor de Antonio José Teixeira Linhares e a seu tutor, padre Francis
co de Paula Macedo, para que recebam a herança deixada por Luis Antonio Tei
xeira Linhares.
12.3.1839
Mandado a favor de João Batista Soares da Silveira e Souza para que receba 
a herança do órfão'Martinniano, filho e herdeiro do finado Felisberto Fogaça, do 
qual é tutor.
20.3.1839
Mandado a favor de Wenceslao Antonio da Silva, tutor da órfã Angélica para que 
receba a herança deixada pelos pais da menor, finados Antonio de Almeida e sua 
mulher.
30.4.1839
Mandado a favor de Francisco d'Assis e a favor do escrivão do juízo, para que o 
primeiro receba 112$250 da herança deixada por sua mãe Tereza Francisca de 
Jesus e ao segundo, a importância de 6$005 que pertencem ao herdeiro Policar- 
po.
2.5.1839
Três mandados a favor de José Manoel de Pinho, tutor dos órfãos João Antonio 
e Francisco, filhos de Joze da Costa e Silva, para retirar do cofre do juízo de ór
fãos a importância para pagar a despesa de reedificação da casa dos mesmos ór
fãos, que foi queimada.
2.5.1839
Mandado a favor do escrivão do juízo para que receba a importância de 17$134 
para pagamento das custas com a arrematação do conserto da casa incendiada, 
pertencente aos órfãos de Joze da Costa e Silva. O dinheiro retirado pertence à 
herança dos órfãos.
30.7.1839
0 padre Francisco de Paula Macedo solicita ao juiz de órfãos uma certidão com 
o teor dá procuração que lhe passou Euzébia Maria de Escovar e que se acha
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junto aos Autos do inventário de João Baptista de Souza e sua mulher Candida 
Victoria da Silva.
8.10.1839
Três mandados a favor de Francisco Antonio Carneiro da Fontoura, tutor do 
órfão Joaquim, filho de Joaquim Martins, para que retire da herança do menor 
a importância para cobrir despesa com seu sustento.
3.1.1840
Mandado a favor de Francisco Antonio Carneiro da Fontoura, tutor da órfã 
Joanna, filha do falecido João Joze da Silva, para que retire da herança a impor
tância para pagamento da sisa correspondente ao pagamento da casa que será 
comprada para a mesma órfã (3 documentos).
19.1.1840
Mandado a favor de Antonio Pedro d'Alencastro, curador do mentecapto 
Antonio Ignacio da Costa, seu sobrinho, para que enpregue em rendimentos a 
importância de 802$000, pertencentes ao referido mentecapto.
31.1.1840
Balanço do dinheiro existente no cofre do juízo de órfãos, na passagem de car
go,feito pelo capitão João de Azevedo Barbosa ao novo juiz de órfãos, capitão- 
mor Domingos Joze de Araújo Bastos.
15.2.1840
Mandado a favor de Luiza Botelho de Arruda e sua filha Innocencia Botelho de 
Arruda para que recebam a herança deixada pelo esposo e pai Joze Botelho de 
Arruda, assim como a parte que caberia a outro filho, Domingos, também faleci
do.
15.2.1840
Mandado a favor de Francisco Antonio Carneiro da Fontoura, tutor do órfão 
Joaquim, filho de Joaquim Miranda, para que receba a importância de 36$028 
correspondente a despesas com o sustento do referido órfão.
6.5.1840
Mandado a favor de Manoel Rodrigues da Silva para que receba a importância 
de 4.500S000, pertencente a Leocadia Ursula do Nascimento, viúva de Custo
dio de Almeida Castro.
9.5.1840
Mandado a favor do capitão-mor Luiz Ignacio Pereira de Abreu, para que receba 
a herança pertencente a Leocadia Ursula do Nascimento, viúva de Custodio de 
Almeida Castro.
29.5.1840
Mandato a favor do Gal. João Ferreira de Menezes, para que receba a importância 
de 2$875 pertencente à herança do finado Clementino Coelho Fragoso, para pa
gamento de contagens nos autos do inventário.
30.5.1840
Mandado a favor de Belizario Joze Penna para que receba a herança de 34$994, 
deixada por seu pai, Antonio Joze Penna.
8.7.1840
Mandado a favor de Constança Maria Vieira para que receba a importância de 23$ 
240 que pertencia a seu finado filho Fermino Lemos Vieira.
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14.9.1840
Mandado a favor do comendador Joze Thomaz de Lima para que receba a impor
tância de 1298S955, pertencente a Leocadia Ursula do Nascimento e aos filhos 
órfãos João e José.
8.10.1840
Mandado a favor de João Soares dos Santos para receber 74$850 relativos à dí
vida de Manoel Joaquim Duarte para com a herança deixada para sua mulher 
Laurinda Rosa Teixeira, por seu primeiro marido, Luiz Antonio Teixeira Li
nhares.
13.10.1840
Mandado a favor de Antonia Joanna do Rosário para que receba as jóias e moe
das pertencentes a seu finado neto Manoel Joze de Azevedo Filho.
27.10.1840
Mandado a favor de Anna Vieira da Cunha e Clara Vieira da Cruz Brilhante, para 
que recebam a herança deixada por seu pai, Manoel Antonio da Cruz Brilhante 
(2 documentos).
10.12.1840
Mandado a favor do coletor de décimas de prédios urbanos, João Joze Nunes pa
ra que receba a importância de 15$042, retirada da herança do major Ignacio 
Joze de Abreu,correspondente à dívida do mesmo em relação ao pagamento das 
citadas décimas.
18.12.1840
Mandado a favor do padre Francisco dd Paula Macedo, para que receba a herança 
pertencente ao órfão Alexandre, filho dos finados Clementino Coelho Fragoso e 
sua mulher, e que será tomada a prêmio pelo padre Macedo, pelo tempo estipula
do nos autos do inventário.
18.12.1840
Mandado a favor do escrivão-do juízo, para que receba a importância para paga
mento das custas contidas nos autos de execução que o juízo promoveu contra 
Christovão Joze Leite, por uma dívida com o órfão Alexandre, filho de Clemen
tino Coelho Fragoso e sua mulher.
23.3.1841
Mandado a favor do capitão Joaquim Pedro d'Almeida para que receba a prê
mio a herança pertencente ao órfão Joaquim Martins.
14.5.1841
Mandado a favor do tenente Joaquim Machado, por seu procurador, para que re
ceba os objetos que lhe pertencem como herdeiro de sua tia Ignácia Maria da 
Encarnação. ,!r
9.6.1841
Mandado a favor de Vicencia Rosa de Jesus e iViaria Rosa de Jesus, viúva e filha 
de Joze Rodrigues «Aachado, para que reçebam a herança deixada por este e a 
que coube a seu filho que também faleceu.
23.6.1841
i/landado a favor de Luiz Carlos Miler para que retire 3:000$000 da herança dei- 
cada por João Baptista de Souza e sua mulher Candida Victoria da Silva, para ser 
omada a prêmio.
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5.7.1841"
0  tenente Joaquim Machado solicita por certidão o teor da procuração que pas
sou ao tenente Felizberto Fagundes, ao dr. João Rodrigues Fagundes e a Manoel 
Ferreira Porto Filho.
11.9.1841
Mandado a favor de Joze Joaquim Pires para que receba a importância de 52$ 
817, pertencente à herança deixada por seu irmão Francisco Pires e proveniente 
da compra de alforria feita pelo escravo Sebastião.
9.10.1841
Mandado a favor de Manoel Gonçalves Ferreira para que receba 2 000$000 da 
herança deixada pelo casal João Baptista de Souza, a qual tomará por emprésti- . 
mo para giro em seu negócio.
16.10.1841
Mandado a favor de Julio Joaquim da Conceição para que receba a herança dei
xada por sua sogra Angela Joaquina da Silva, mãe de sua mulher, Diolinda Joa- 
quina da Silva.
16.10.1841
Mandado a favor de Ricardo de Souza Paula, testamenteiro do finado Joze Vi
cente Cadaval, para que retire a herança deixada pelo dito finado com a finalida
de de cumprir suas disposições testamentárias.
13.11.1841
Mandado a favor de Julio Joaquim da Conceição para que receba, como curador 
e sucessor provisório de seu sogro Francisco Joze Correa, que se acha ausente, a 
herança que lhe pertence como herdeiro de Angela Joaquina da Silva.
17.12.1841
Mandado a favor de Gaspar Jose da Silva para que receba o dinheiro e o relógio 
com pulseira de ouro, que lhe pertencem como herdeiro de seu pai Joze Rodri
gues da Silva.
1.1.1842
Mandado a favor de Joze Ribeiro Baptista para que receba a importância de 41 $ 
220, pertencente à herança de Manoel Francisco Grangêa.
23.1.1842
Mandado a favor de Joaquim Manoel de Azevedo para receber a importância per
tencente a sua mulher e a sua cunhada Maria Angélica da Silva.herdeiras constituí
das da finada Bernardina Joaquina da Silva e que provém da venda da metade do 
sobrado existente na Rua da Graça, o qual herdaram.
12.2.1842
Mandado a favor de Manoel Joze Ferreira Lopes para que receba 16$000, da he
rança deixada pelo "ab-intestado" Manoel Francisco Grangêa e que corresponde 
a seus salários como caixeiro que foi do dito Grangêa.
12.2.1842
Mandado a favor de ii/lanoel Ferreira de Aguiar para que retire da herança 
deixada por Manoel Francisco Grangêa, a importância de 12$640, proveniente 
de uma pipa de vinho que o suplicante lhe vendeu.
14.2.1842
Mandado a favor de Israel Rodrigues Machado, para que receba a parte que lhe
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toca na herança déixada por seu pai, Joze Rodrigues Machado.
| 14.2.1842 :

Mandado a favor de Manoel Pereira da Silva para que retire da herança deixada 
por seu pai, a importância de 203$183.
16.2.1842
Mandado a favor de José Diaz de Souza para que retire da herança deixada por 
■Manoel Francisco Grangêa, a importância de 148$990, que o mesmo lhe ficou 
devendo. ,ÊJ
1.3.1842
Mandado a favor de Antonio Felex de Botancourt para que retire da herança dei
xada por Manoel Francisco Grangêa, a importância de 13$900, que corresponde 
ao fornecimento de gêneros alimentícios ao dito Grangêa.
10.3.1842
Mandado a favor do escrivão do juízo de órfãos, Francisco Jacques Nicós para 
que retire da herança do finado Manoel Francisco Gangêa, a importância de 
121 $300 para pagamento das despesas feitas conforme consta nos autos do in
ventário do mesmo.
12.3.1842
Mandado a favor de Maria José Alves para que receba a importância de 42$018, 
que lhe foi deixada por seu pai, Manoel José Bastos.
12.3.1842
Mandado a favor de Felisberto da Silva Luis de Oliveira Fogaça, para que receba 
a herança deixada por seu pai.
17.3.1842
Mandado a favor de Basto e Companhia para que retire da herança deixada por 
Manoel Francisco Grangêa, a importância de 30$440 que o mesmo lhe ficou 
devendo.
1.4.1842
Balanço de finanças do Juizado de Órfãós, quando da substituição do juiz Bastos 
pelo juiz Lima e da substituição deste pelo juiz Motta e ainda da deste pelo juiz 
Lima (refere-se aos anos de 1842, 1836,1839 e 1843).
6.4.1842
Mandado a favor de Jeronimo Veloso Pacheco para que retire da herança deixada 
por Manoel Francisco Grangêa, a importância de 17$540 que o mesmo lhe ficou 
devendo, proveniente da compra de objetos para a sua taberna.
2.6.1842
Mandado a favor de Felisberto Peixoto de Oliveira, credor da herança do finado 
Manoel José de Leão, para que receba a importância de 751 $995, em dinheiro, 
e que o tesoureiro entregue ao inventariante do finado, as jóias para serem lei
loadas e seu valor entregue ao dito credor.

11.6.1842
Mandado a favor de Manoel Antonio da Costa Guerra, solicitador da Fazenda 
Nacional, para que retire a importância 199$570 da herança da finada Florinda 
Flora Leite de Oliveira Salgado.
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23.6.1842
Mandado a favor de Alexandre Coelho Fragoso, para que receba a herança dei
xada por seus pais.
18.7.1842
Mandado a favor de João Correa de Oliveira, para que retire da herança do fina
do Manoel Francisco Grangêa, a importância de 34$070, que corresponde a um 
barril de aguardente do reino, que o mesmo lhe ficou devendo.
26.7.1842
Mandado a favor de Severino José Antonio para que receba a importância de 
2363$060 da herança deixada por Manoel Ferreira de Rezende como paga
mento de parte da dívida que o mesmo tinha para o suplicante.
26.7.1842
Mandado a favor de Manoel Barcellos Pinheiro para que retire a importância de 
115$900 da herança do finado Antonio José da Silva, correspondente à dívida 
que o mesmo tinha para com o suplicante.
17.8.1842
Mandado a favor de Guilhermina Perpetua da Conceição, para que receba a he
rança, em dinhheiro e jóias, deixada por seus pais, Manoel José Teixeira e Feli- 
cianna Perpetua da Conceição.
31.8.1842
Mandado a favor de Bibianno José Carneiro da Fontoura para que retire a impor
tância de 47$230 da herança deixada por João Maria da Silva São Paio, corres
pondente à quantia que o mesmo lhe ficou devendo.
24.9.1842
Mandado a favor de Maria Joaquinna da Conceição e seus filhos, José da Silva Fer
reira, Candida Maria da Silva e Claudia Maria da Conceição, para que recebam a 
herança deixada por Ignacia Rosa da Conceição.
24.9.1842
Mandado a favor do escrivão Bento José de Faria para que se lhe pague a quantia 
de 92$660 réis, da herança deixada por Ignácio Jose d'Abreu, como pagamento 
de‘custas.
5.10.1842
Mandado a favor de João da Maia Braga para que se lhe pague a quantia de 779$ 
496 réis, da herança deixada por Ignácio Jose de Abreu, como pagamento de em
préstimo.
11.1.1843
Mandado a favor do casal Costodio Jose Dias e Margarida Diolinda dos Santos 
para que se lhe pague a quantia de 472$564 réis, da herança deixada por Costodio 
de Almeida Castro.
27.1.1843
Mandado a favor de João dos Santos Castro, tutor da órfã Anna Deolinda dos 
Santos, para que se lhe pague a quantia de 257$500 réis, da herança de Costodio 
de Almeida Castro.
1.2.1843
Mandado a favor de Caetano Xavier Pereira de Brito, para que lhe sejam 
entregues castiçais de prata, colheres de prata, uma salva de prata, um alfinete de
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brilhantes, um cordão de ouro, duas memórias de diamantes horas, e ainda a 
quantia de 364$283 réis, havidos por herança.
1.2.1843
Mandado a favor de Francisca Xavier Pereira de Brito para que lhe sejam entre
gues castiçais, colheres, salva, paliteiro e bolsa, tudo de prata, uma cuia, brincos 
de brilhantes e ametistas, colar de ouro, memórias e pulseiras, bem como a quan
tia de 320$413 réis, havidas por herança.
21.2.1843
Mandado a favor do casal Joaquim Antunes e Manoella Rosa dos Prazeres, para 
que se lhe pague a quantia de 339$ 105 réis havidas por herança.
13.3.1843
Mandado para que se passe a carga de 43$500 réis do nome de João da Costa e 
Silva, seu irmão, ambos filhos de José da Costa e Silva.
5.4.1843
Mandado a favor de Maria Delfina da Encarnação, viúva de Manoel Ignacio Alz. 
dos Reys, herdeira de Ignacia Maria da Encarnação, para que lhe sejam entregues: 
19 garfos e 18 colheres de prata, um colar de ouro, brincos de grisólitas, enfiada 
de corais com uma cruz e oito oitavas de ouro em pó. (Anexa, uma procuração 
piara João Jaques da Costa Ourique e Felisberto Peixoto de Oliveira).

8.4.1843
Mandado a favor de José Antônio de Araújo Filgueira (por seu procurador Elias 
Francisco de Araújo), para que se lhe pague a quantia de 45$080 réis como pa
gamento de dívida por parte da herança de Antônio José da Silva Lopes.
16.51843
Mandado a favor do escrivão do juízo (que não identifica) para que se lhe pague 
a quantia de 44$330 réis em moeda de prata a título de custas do inventário da 
herança de Ignacio José de Abreu.
23.51843
Mandado a favor do escrivão do juízo (que não identifica) a quantia de 11$950 
réis em moeda de prata a título de custas do inventário da herança de Florinda 
Flora Leite de Oliveira Salgado.
22.9.1843
Mandado a favor de Romana Gomes Junqueira, para que se lhe pague a quantia 
de 785$475 réis, a título de meação no inventário de seu esposo iVIanuel Fer
reira de Resende.
22.9.1843
Mandado a favor de Caetano Xavier Pereira de Brito para que se lhe pague a 
quantia de 293$330 réis da conta do órfão Manuel José, filho do mesmo Caeta
no e de sua mulher.
22.9.1843
Mandado a favor de Francisco de Assis Monteiro para que se lhe pague a quantia 
de 529$330 réis, da conta do ausente Pulicarpo, irmão do requerente favoreci
do, incluindo-se no pagamento dois patacos de prata e um sabre.
22.9.1843
Mandado a favor de Severino José Antônio, testamenteiro do finado IVianoel Fer-
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reira de Resende, para que se lhe pague a quantia de 959$261 réis que lhe tocou 
no inventário do referido finado.
25.9.1843
Mandado a favor de .Vlaria Camilla da Conceição e Permetivo José Lopes, as 
quantias de 7$418 réis e 56$978 réis, respectivamente, como suas legítimas, na 
herança deixada por seus pais Camillo José Lopes e Josefa Maria da Conceição'.
6.11.1843
Mandado a favor do escrivão do Juízo, João Antunes da Cunha para que se lhe 
pague a quantia de 37$730 réis, parte em patacos de prata, parte em cobre, a t í 
tulo de custas no inventário de Manoel Jacinto.
6.11.1843
Mandado a favor de José Marques de Carvalho para que se lhe pague a quantia de 
91 $600, parte em patacões e pesos de prata, parte em cobre, como pagamento 
de dívida, da herança do finado Antonio José da Silva Lopes.
6.11.1843
Mandado a favor de Manoel José da Costa, através de seu procurador José Mar
ques de Carvalho, para que se lhe pague a quantia de 98$950 réis como paga
mento de dívida, da herança de Antonio José da Silva Lopes.
6.11:1843
Mandado a favor de Antonio Venancio da Rosa para que se lhe pague a quantia 
de 56$ 160 réis, a título de pagamento de dívida por parte da herança de Anto
nio José da Silva Lopes.
14.11.1843
Mandado a favor de Genoveva Vlaria Justina, para que se lhe pague a quantia de 
1:281$480 réis, dos quais 480$240 em patacões e pesos, a título de pagamento 
de meação e terça no inventário de seu finado marido Francisco Antonio dos 
Reis.
12.1.1844
Mandado a favor de Constança Maria Vieira para que se lhe pague a quantia de 
23$243 réis, como herdeira da legítima paterna de seu finado filho José Lemos 
Vieira.
17.1.1844
Mandado a favor do desembargador Pedro Rodrigues FernandesChaves,para que 
se lhe pague a quantia de 22$400 réis em sete oitavas de ouro em pó, por conta 
de sua legítimr na herança deixada por seu sogro Manuel José Machado, oriunda 
da legítima no inventário de Ignácia Maria da Encarnação, a qual deixou viúvo 
João José d'Oliveira Guimarães (Anexa, pública - forma da procuração em favor 
de Manoel José de Freitas Travassos que a substabeleceu em Felisberto Peixoto 
de Oliveira).
18.1.1844
Mandado a favor de "Antonio José da Costa Barbosa, por cabeça de sua mulher 
D. Anna Francisca de Carvalho" para que se lhe faça "pomptuaJ entrega de um 
par de bixas de filigrana d'ouro, avaliado em dez mil réis", da herança de "sua fi
nada thia D. Ignacia Maria da Encarnação" como pagamento de sua legítima, 
sendo inventariante João José d'Oliveira Guimarães.
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18.3.1844
Mandado a favor de Guilherme Stone para que se lhe pague a quantia de 21 $421 
réis, a título da meação devida à sua mulher Laurinda Maria da Conceição, viúva 
que fora de Manoel Caetano do Souto, no inventário dos bens deste.
18.3.1844
Mandado a favor de Guilherme Stone para que se lhe pague a quantia de 43$810 
réis, como pagamento a ele atribuído na partilha dos bens do casal de Vlanoel 
Caetano do Souto.
18.4.1844
Mandado a favor de Joaquim da Costa e Silva da quantia de 112$094 réis em 
patacões e pesos de prata e de 43$ 152 rés em moeda papel, a título de suas le
gítimas paterna e materna.
23.4.1844
Mandado a favor de Anna ÍVlaria de Souza (procurador: Padre Francisco de Paula 
Macedo) a quantia de 644$303 réis como sua legítima paterna, sendo 350 pata
cões e pesos em prata e o resto, em cobre.
8.5.1844
Mandado a favor de Bernardina Violanta da Silva para que se lhe pague a quantia 
de 281 $289 réis por ser legatária da finada Bernardina Joaquina da Silva.
9.5.1844
Mandado a favor do Dr. Agostinho de Souza Loureiro, procurador de Floriano 
Machado Fagundes, casado com Feliciana Maria da Encarnação, herdeira da fina
da sua irmã Ignacia Maria da Encarnação, para que lhe sejam entregues uma cuia 
e bomba de prata, uma memória de ouro com diamantes e esmalte, e outra com 
diamantes pequenos, uma chapa testa de pente com pedras de grisolita, e sete oi
tavas de ouro em pó.
4.6.1844
Mandado a favor de Benvenuto Pires de Carvalho para que lhe sejam entregues 
diversos objetos de prata, entre os quais uma salva e um paliteiro, mais um reló
gio com corrente e sinetas de ouro com um coração de pedra, além de duas vene
ras da Ordem de Cristo e'40$602 réis em dinheiro.
5.6.1844
Mandado a favor de Martinho Antonio dos Santos para que se lhe pague a quan 
tia dé 360$000 réis, do legado pertencente a sua mulher Emilia Gomes e obtido 
da herança do finado Francisco Gonçalves Carneiro.
5.6.1844
Mandado a favor de Maria Antonia de Jesus para que se lhe pague, ou a seu pro
curador José Pereira da Cunha Guimarães a quantia de 56$978 réis, a título de 
herança havida por morte de seu neto Policarpio José Lopes.
26.6.1844
Mandado a favor de Antonia .Vlaria Abreu para que se lhe pague a quantia de 
644 $303 réis, parte em patacões ** Desos e o restante em cobre.
26.6.1844
Mandado a favor de Guilhermina rarpetua da Conceição e Antonia Penna Tei
xeira para que se lhes pague a quantia de 335$240 réis, como herança,da finada 
Jeronima Maria da Conceição.



19.7.1844
Mandado a favor de Francisco de Lemos Pinto para que se lhe pague a quantia de 
136$484 réis, da herança do finado Domingos José Alves Braga, envolvendo a 
dívida de sua escrava Delfina.
3.7.1844
. Mandado a favor de Antonio de Azevedo Lima para que se lhe pague a quantia 
de 48$390 réis como pagamento da dívida que a escrava Delfina tinha, e por 
conta da herança de seu finado senhor. Domingos José Alves Braga.
10.7.1844
Mandado a favor de João Estacio de Lima Brandão para que se lhe pague a quan
tia de 32$516 como pagamento residual da dívida da escrava Delfina e por conta 
da herança de seu finado senhor. Domingos José Alves Braga.
21.8.1844
Mandado a favor de iVIanoel Monteiro de Souza para que se lhe pague a quantia 
de 644$303 réis em patacões de prata, como sua legítima paterna na herança de 
Manoel Jacinto.
8.11.1844
Mandado a favor de Sebastião Francisco Grangêa e outros herdeiros para que 
lhes sejam entregues diversas cédulas, meias-doblas, moedas patacões e pesos e 
cobre moído, da herança do finado ab-intestado Manoel Franciso Grangêa.
12.11.1844
Mandado a favor de Luiz Pereira Marques, por cabeça de sua mulher Rita Macha
do de Carvalho Marques para que se lhe entregue a quantia de 3$733 réis em 
ouro em pó a título de seu quinhão no inventário da finada Ignacia Maria da En
carnação.

12.11.1844
Mandado a favor de Manoel Pereira de Barros, por cabeça de sua mulher Carolina 
Amalia de Carvalho, para que se lhe entregue a quantia de 3$733 réis em ouro 
em pó, a título de seu quinhão no inventário da finada Ignacia Maria da Encar
nação.
12.11.1844
Mandado a favor de Antonio José da Costa Barbosa por cabeça de sua mulher 
Anna Francisca de Carvalho, para que lhe seja paga a quantia de 3$733 réis em 
ouro em pó, quinhão herdado por ela no inventário da finada Ignacia Maria da 
Encarnação.
14.11.1844
Requerimento de Sebastião Francisco Grangeia e outros solicitando certidão do 
teor da procuração com que se habilitaram no inventário do falecido Manoel 
Francisco Grangeia (Anexa a certidão da procuração passada em Portugal em fa
vor de José Francisco dos Santos Pinto e Lopo Gonçalves Bastos).
14.11.1844
Mandado a favor de Maria Angelina Pereira Neves para que lhe paguem a quantia 
de 198$135 réis, do dinheiro recolhido pela preta Joanna em favor da herança 
de Joze Gomes Junqueira.
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15.11.1844
Requerimento de Agostinho de Souza Loureiro, procurador de Floriàno Macha
do Fagundes, de Rincão da Cruz, comarca de Missões, solicitando certidão do 
teor do substabelecimento da procuração a ele feita por José Antonio Machado 
Orique, ex-procurador de Floriano Machado Fagundes. (Anexa, a certidão pedi
da).
29.11.1844
Mandado a favor de Maria Emilia de Carvalho para que lhe seja;'paga a quantia 
de 660$000 réis, da herança de Domingos Joze Alves Braga.
29.11.1844
Mandado a favor de Domeciana de Carvalho Ourique, filha e herdeira de Ignacio 
José de Carvalho, para que lhe seja paga a importância de 3$733 réis em ouro 
em pó, relativa ao inventário dos bens deixados por Ignacia Maria da Encarnação.
14.12.1844
Mandado a favor de José Duarte Pereira Lobo, para que lhe seja paga a quantia 
de 32$848 réis, da herança do finado Manoel Caetano do Souto.
14.12.1844
Mandado a favor de Pedro Joze Ferreira por cabeça de sua mulher Eufrazia da 
Silva Barcellos, para que lhe seja paga a quantia de 162$698 réis, a título da le
gítima de sua esposa na herança do finado Antonio Joaquim da Silva.
19.12.1844
Mandado a favor de Joze Roiz da Silva para que lhe sejam pagas as quantias: em 
prata, 11 $417 réis como "resto do que ali existia em 1836", e em ouro, 26$000 
réis, tudo de sua propriedade legítima.
20.12.1844
Mandado a favor de Maria Emilia de Carvalho, viúva de Domingos J.ALZ. Braga, 
para que lhe seja paga a quantia de 1:981$733 réis a título de sua meação no 
respectivo inventário.
10.1.1845
Mandado a favor do escrivão João Antunes da Cunha para que lhe seja paga a 
quantia de 26$172 a título de custas no inventário dos bens deixados pelo casal 
Manoel Caetano do Souto e Emerencianna Maria da Conceição.
6.3.1845
Mandado a favor de Joaquim Caetano do Souto para que lhe seja paga a quantia 
de 54$062 rési, na qualidade de tutor dos órfãos, filhos de Manoel Caetano do 
Souto, debitando à respectiva herança como despesas com os mesmos.
6.3.1845
Mandado a favor de Luiz Antonio Fagundes para que lhe seja paga a quantia de 
43$532 réis proveniente da partilha dos bens deixados por seus pais Manuel 
Antonio Fagundes e Ana Maria de Jesus.
9.5.1845
Mandado a favor do escrivão João Antunes da Cunha para que lhe seja paga a im
portância de 18$911 réis, a quanto montam as custas do inventário do finado 
Manoel Rodrigues da Cunha.
16.7.1845
Mandado a favor de Miguel Leite de Souza Bastos e de sua mulher Candida Vic- 
toria da Silva, filha e herdeira do casal João Baptista de Souza, para que lhes se-
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jam entregues da herança: un\ par de castiçais de prata com lucernas; tesoura, 
bandeja, colheres e salva, tudo de prata; estribos de meia picaria, esporas, bocais, 
freio, tudo de prata, com cabeçadas e rédeas de couro; dois cordões de ouro, pul
seiras, brincos com diamantes, argolas com pedras, memória com diamantes, tu
do de ouro.
7.8.1845
Mandado a favor de Antonio Joze dos Santos, por cabeça de sua mulher Anna 
Florinda do Carmo, para que lhe seja paga a quantia de 360$000 réis, como le
gado a ela deixado por Francisco Gonçalves Carneiro.
23.9.1845
Mandado a favor do Padre Francisco de Paula Macedo para que lhe seja paga a 
quantia de 2:000$000 réis, parte em patacões e onças de ouro, como pagamento 
de dívida da herança do casal João Baptista de Souza.
27.10.1845
Mandado a favor de Leonardo Leite de Oliveira Salgado para que lhe seja paga a 
quantia de 95$000 réis, tirada de legados para pagamentos de décimas urbanas.
7.1.1846
Requer a aquisição de novo livro de saída do dinheiro dos cofres do Juizado de 
órfãos.
27.2.1846
Mandado para entrega de importância a Candida Maria da Silva, pertencente ao 
legado do Cônego Salgado, vinte e duas onças a 32$000 e oito patacões de pra
ta a 2 $000.
27.2.1846
Mandado para entrega de diversas peças de prata a Manoel'Xavier Pereira de Bri
to, filho de Caetano Xavier Pereira de Brito, pertencentes â herança paterna (as 
peças e preços estão relacionadas).
28.2.1846
Mandado para entrega de importância correspondente à herança de Angela Fran- 
cisca Coelho, a requerimento de José Roiz do Valle, herdeiro de Angélica Francis- 
ca do Valle. Dinheiro em moeda papel, remanescente da terça da finada.
28.2.1846
Mandado para entrega de importância, a requerimento de Angélica Roiz do Val-

• le, pertencente à herança da finada Angela Francisca Coelho, em moeda papel.
5.5.1846
Mandado para entrega da importância a João Francisco de Souza, casado com a 
herdeira de Antonio Miranda Barbosa, relativa à devolução de empréstimo feito 
aos cofres nacionais.
13.6.1846
Promoção para D. Ritta Centorina da Silva receber a importância de 565$000, 
correspondente à venda, de uma escrava.feita pelo Juizado de Órfãos e perten
cente à mulher de José Francisco de Souza.
18.6.1846
Mandado para Manoel Junior de Freitas, tutor da órfã Purcina Manoela de Araú
jo, receber importância e respectivos juros pertencente a esta, que existe nos co
fres nacionais e foi recebido pelo tesoureiro.
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18.6.1846
Mandado para Manoel José Pinheiro receber importância deixada por seu pai, 
JoáTo José Pinheiro.
18.6.1846
Mandado para João José Pinheiro, filho do finado do mesmo nome, receber he
rança que por empréstimo, tinha passado aos cofres nacionais.
25.6.1846
Requerimento de Maria Felicia dos Reis, pedindo por certidão a procuração que 
se acha nos inventários de sèu pai Hermogenes Antonio dos Reis (anexa, a certi
dão e o mandado para receber a herança).
1.7.1846
Mandado para José da Silva Tristeza receber herança de José da Silva Guimarães 
Tristeza.
1.7.1846
Mandado para Joaquim Lopes da Rosa receber importância em prestações, per
tencente à herança de Antonio J. da Silva Lopes.
2.10.1846
Mandado para Francisca Monteiro, viúva de Manoel Jacintho, receber herança 
deste, constante de patacões e moedas de cobre.
10.11.1846
Requerimento de Candida Maria da Silva, pedindo certidão da procuração da 
mãe de Maria do Carmo, d. Anna Candida Maria de Oliveira, prestada no Juizado 
de Órfãos.
29.10.1846
Mandado para José Manoel Roiz Pereira, casado com a órfã Candida Ferreira de 
Rezende, filha de Manoel Ferreira de Rezende receber a herança de sua mulher.
15.12.1846
Mandado para Manoel Junior de Freitas, tutor da órfã Porcina, receber juros de 
capital pertencente a esta.
17.12.1846
Mandado para Candida Maria da Silveira, receber importância como herdeira da 
menor Maria do Carmo, sua filha, que, por sua vez, herdara de Anna Candida 
Leite d'Oliveira Salgado.
3.2.1847
Mandado para Vicencia Roza de Jesus receber herança de seu marido José Ro
drigues Machado.
22.2.1847
Ana Theodosia requer certidão de sua procuração existente no Cartório de Ór
fãos.
25.2.1847
Mandado para Anna Theodosia receber herança do Reverendo Cônego João Bap
tista Leite d'Oliveira Salgado.
16.3.1847
Mandado para Felisberto José Fagundes receber herança deixada pelo seu pai 
Manoel Antonio Fagundes.
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12.6.1847
Requerimento do juiz de órfãos, pedindo o levantamento dos dinheiros existen
tes nos cofres do juizado, pertencentes a Francisco de Souza Feijó, herdeiro de 
Manoel de Souza Feijó.
21.7.1847
Mandado para Vicente José de Carvalho, como cabeça de sua mulher, d. Camila 
Deolicidedes, receber a herança de João José Pinheiro.
31.7.1847
Em resposta ao requerimento supra, o tesoureiro do Juizado de Órfãos diz haver 
nos cofres do mesmo a importância de 1:219$084 réis, correspondente ao capi
tal, e a de 272$396 réis, relativa aos juros de 6%.
16.8.1847
Mandado para Francisco de Souza Feijó receber a importância supra menciona-, 
da.
23.8.1847
Mandado para Francisco Jorge da Cunha receber a herança de sua mãe, d. Marga
rida Rosa d'Abreu, constante do capital de 4:478$950 e do juro de 1:040$711 
réis, correspondente a 6%.
23.11.1847
Mandado para João José Pinheiro, Manoel Gonçalves Pinheiro, Custodio Gonçal
ves Dias e sua mulher Anna dos Santos, Vicente Gonçalves de Carvalho e sua mu
lher, herdeiros da finada d. Leocadia Ursula do Nascimento, receberem a impor
tância correspondente à herança.
16.12.1847
Mandado para José Camillo Lopes, filho de Camillo Jose Lopes e Josepha Maria 
da Conceição, receber a herança de 71 $280 réis, correspondente ao capital e ju
ros de 6%, que estavam por empréstimo nos cofres nacionais.
24.2.1848
Mandado para Maxim iano Roiz da Cunha receber a herança deixada pelos seus 
pais Manoel Roiz da Cunha e Maria Joaquina de Menezes, correspondente a 
90$983 réis, proveniente de arrendamento de campo, gado e escravo Fortunato.
24.2.1848
Mandado para Antonio Rodrigues da Cunha, irmão do mandatário supra citado 
receber parte da mesma herança.
24.2.1848
Mandado para José Rodrigues da Cunha, irmão do mandatário supra citado, re
ceber parte da mesma herança.
24.2.1848
Mandado para Manoel Rodrigues da Cunha, irmão do mandatário supra citado,- 
receber parte da mesma herança.
31.3.1848
Mandado para Manoel Antonio d'Oliveira, cabeça de sua mulher Maria Antunes 
da Conceição e Antonia Maria da Conceição, receber a herança deixada pela mãe 
destas, d. Anna Maria da Conceição.
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8.5.1848
Mandado para Porcina Manuel la de Araújo receber importância existente nos co
fres do Juizado de Órfãos.
17.5.1848
Certidão de que Manoel de Macedo Brum da Silveira, como inventariantede Anna 
Francisca Leitão, depositou nos cofres do Juizado vários objetos de uso pessoal 
e/ou doméstico, constantes de uma relação com os respectivos preços (cinco 
oitavas = 1 mil réis).
24.5.1848
Mandado para Francisco Matheus receber a herança de Bernardo Matheus cor
respondente ao capital de 1:050$000 réis, mais os juros de 286$769.
31.7.1848
Mandado para Mauricio da Silva Tristeza receber herança de sua mãe, d. Mauricia 
Joaquina da Silva, correspondente a aluguéis e venda de casas.
28.8.1848
Mandado para Joaquim Muniz de Campos receber a herança de seu pai.
2.9.1848
Mandado para Eusebia Maria de Escovar, testamenteira de seu genro e filha, res
pectivamente João Baptista de Souza e Candida Victoria da Silva receber as se
guintes letras:
— de Albino Jose Ferraz, abonada por Joaquim de Souza, de 28/06/1832, de 

482$550.
— de Joaquim de Bittencourt Lima Maciel Brum, de 25/11/1833, abonada por 

Villas Boas, no valor de 42$360.
— do tabelião Campos, 23/7/1833, quantia de 1:799$ 190.
— de Jose Francisco do Carmo, 5/7/1833, fiador: Francisco Guedes de Azevedo.

27.9.1848
Mandado para Ignacio Jose da Silveira Casado, herdeiro de Anna Francisca Lei
tão, receber importância procedente da venda do gado.
5.10.1848
Mandado para Antonio Bento da Silva, como cabeça de sua mulher Anna Josefa 
da Conceição, receber a herança deixada pelos pais desta, Bartolomeu José Bahia 
e Maria Josefa da Conceição.
8.11.1848
Mandado para Antonio Feliciano Gonçalves receber a herança de sua mulher 
Constança Maria da Conceição, escrava que foi e legatária de Lino José da Silva.
9.11.1848
Manoel Jose de Campos (dr) requer por certidão a procuração de Ignâcio Jose da 
Silveira Cazado que o nomeie procurador da finada d. Anna Francisca Borges 
Leitão.
18.1.1849
Mandado para Tristão Geremias de Moraes, testamenteiro de d. Margarida Joa
quina Ribeiro, receber a terça pertencente à dita finada.
1.3.1849
Mandado para João Alves Leite de Oliveira Salgado, testamenteiro de sua mãe, d. 
Florinda Flora de Oliveira Salgado, receber a importância de 382$480 réis, pro
veniente da arrematação da escrava Catharina.
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1.3.1849
Mandado para João Alves Leite de Oliveira Salgado, testamenteiro de sua mãe, 
d. Florinda Flora de Oliveira Salgado, receber a importância de 382$480 réis, 
proveniente da arrematação da escrava Catharina.
22.6.1849
Mandado para Joaquim Maria de Azevedo Guerra receber a herança constante de 
capital e juros correspondentes a partir de 10 de outubro de 1843.
11.8.1849
Mandado para Maria Bibiana receber a importância destinada ao vestuário da 
órfã Claudia, filha do cirurgião-mor José Pinto de Souza.
14.9.1849
Mandado para Felisbino Jose Ignacio receber a herança de seu pai, constante de 
capital e juros a partir de 10 de outubro de 1843.
20.9.1849
Mandado para Ricardo Maria de Jesus receber a herança de seu filho Manoel Jo
sé Esteves.
2.10.1849
Mandado para Camilla e Ignacia receberem a herança de seu pai Camillo José 
Lopes.
11.10.1849
Carta precatória do Juiz de Direito ac. Juiz de Órfãos, mandando pagar a d. Rita 
Vieira da Cunha a importância de 5:10* S26 réis.
20.10.1849
Mandado para Tristão Barreto Pere'itò'«mtt> receber a herança dos órfãos filhos 
de Antonio Silveira Nunes.
12.11.1849
Mandado para Roberto Lourenço d a receber importância que pertenceu a 
Ricardo Maria de Jesus, herdeiro de seã .«iWjd falecido Manuel José Esteves Filho.
5.10.1852
Mandado para Agostinho José Pires récçüer um par de esporas pertencente à 
finada d. Anna Francisba Leitão.
20.11.1852
Mandado para Manoel de Macedo Brum, inventariante dos bens da finada Anna 
Francisca Leitão e cabeça do casal d. Bernarda Pires de Macedo, receber jóias e 
peças de prata.
22.7.1853
Mandado para Manoel José Pires receber objetos de prata pertencentes à finada 
d. Anna Francisca Leitão.
22.7.1853
Mandado para Francisco José Pires receber objetos pertencentes à herança de 
d. Anna Francisca Leitão.
11.10.1853
Mandado para Manoel de Macedo Brum receber objetos de prata pertencentes a 
d. Anna Francisca Leitão, sendo seu co-herdeiro Luiz Antonio da Silva Guima
rães.
10.4.1854
Certidão de que José João Corrêa descontou no cofre dos órfãos importância
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pertencente aos órfãos Antonio e Margarida, filhos do Comendador Manoel Jo
sé de Freitas Travassos.
12.4.1854
Certidão de que José Pedro Alves depositará no cofre dos órfãos, importância dei
xada pelos finados José da Silva Flores e sua mulher.
27.6.1854
Certidão de que João Rodrigues Barcelos, tutor dos órfãos Francisco e Marcoli- 
na, entregará para o cofre dos órfãos a importância deixada pelo capitão 
Desiderio de Souza Feijó e sua mulher D. Bernardina de Souza Feijó.
18.7.1854
Certidão de que Francisco Moraes Pereira de Brito, é tutor dos órfãos, filhos de 
José da Cruz Ferrari.
18.7.1854
Certidão de que Francisco Moraes Pereira de Brito, tutor dos menores órfãos de 
José da Cruz Ferrari e sua mulher Generosa da Cruz Ferrari, depositará impor
tância no cofre dos órfãos.
12.8.1854
Certidão de que José Pedro Alves, tutor dos órfãos herdeiros de José da Silva 
Flores e Rosa Laurinda Leopoldina de Almeida Flores vai entrar com importân
cia para o cofre dos órfãos pertencentes aos órfãos Idalina, Francisco, Gelsumina 
e Ubaldina.
3.11.1854
Certidão de que José Pedro Alvarez, ex-tutor dos órfãos filhos de Jose da Silva 
Flores vai entrar para o cofre dos órfãos com importância que tinha ém seu 
poder.
1.5.1855
Mandado para Manoel Gonçalves Punilha Filho receber importância e juros.
1.5.1855
Certidão de que Eugenio Luiz Franco vai entrar com importância devida à arre
matação da casa situada no Beco do Barbosa e pertencente a Joaquina, órfã de 
Antonio Martins Barbosa.
4.6.1855
Certidão de que Francisco Baptista da Silva Pereira vai depositar no juizado im
portância pertencente aos órfãos Augusto e Henrique, filhos do Barão de Grava
ta í.
11.6.1055
Mandado para requerimento de Femiano Antonio dos Santos e sua mulher Ca
rolina Ignacia dos Santos, Manoel Antonio de Matos e sua mulher, entregar ao 
procurador, Antonio Ribeiro da Silva, a importância que pertence aos mesmos 
com herança do sogro e pai.
13.6.1855
Mandado para Maria Florisbela da Conceição receber a importância correspon
dente à herança deixada por seus pais Antonio Gonsalves Vianna e Joanna Maria 
da Conceição.
25.7.1855
Certidão de que Lopo Gonçalves Martins, tutor dos órfãos do finado Francisco 
das Chagas Araújo, vai entrar com importância pertencente à herança deste.
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21.8.1855
Mandado para Francisco Xavier Pereira de Brito, tutor dos filhos de José da Cruz 
Ferrari, receber a importância da herança deixada por este.
21.8.1855
Mandado para Thome José de Araujo receber a importância deixada aos órfãos 
de Jose da Silva Flores (anexai procuração).
23.8.1855
Felicidade Maria de Jesus requer certidão do teor de sua procuração como inven- 
tariante dos bens de seu marido Manoel Gonçalves dos Santos (anexa a procura
ção).
27.8.1855
Mandado para Marcos Lourenço dos Santos receber a herança deixada por seu pai 
João Antonio Lourenço (segue procuração).
31.8.1855
Mandado para Felicidade Maria de Jesus (ver 23.8.55), viúva de Manoel Gonçal
ves dos Santos receber a herança deixada por seu marido.
11.9.1855
Certidão de que Manoel Dias da Luz vai entrar com importância para os cofres 
do juizado, correspondente ao preço da escrava Joaquina, pertencente à herança 
de Maria Carolina.
16.11.1855
Mandado para José Rodrigues Gonsalves da Silva receber herança de d. Maria 
Apolinaria de Paiva, sua mulher.
16.11.1855
Vlandado para o ten. coronel Claudio Jose Dutra como cabeça de casal, receber 
a herança de sua mulher Augusta Cesar de Sequeira.
5.4.1856
Mandado para João Ribeiro Guimarães, como cabeça de casal, receber a herança 
de d. Francisca Flores Ribeiro Guimarães, filha de Jose da Silva Flores.
23.5.1856
Mandado para Francisco Fernandes de Amorim, credor de Jose Leanes Rodri
gues, receber importância.
24.5.1856
Certidão de que d. Ignacia Maria da Silva vai entrar com importância pertencen
te à órfã Edolina, filha de Roberto Lourenço da Silva.
24.5.1856
Certidão de que d. Delfina Clara de Jesus, viúva de Serafim Antonio Pereira, vai 
entrar com a importância pertencente ao seu filho José.
31.5.1856
Mandado para Francisco Polly receber a herança de sua irmã d. Maria Carolina 
Polly.
2.6.1856
Certidão de que João Antonio Coelho Junior vai entrar com importância, perten
cente è menorJEmilia, filha natural de Vicencia Antonia da Silva.
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10.6.1856
Mandado para Genuino Pereira dos Santos receber importância existente nos 
Cofres dos Órfãos.
21.6.1856
Mandado para Rita Moreira Ramos receber importância existente nos Cofres dos 
Órfãos.
5.8.1856
Mandado para João Cezar Muzzi, filho de Julio Cezar Muzzi, receber herança 
constante de capital e juro.
22.9.1856
Mandado para d. Joana Candida da Silva, viúva de José Américo da Costa, testa
menteiro e inventariante do finado major Lourenço Junior de Castro, receber a 
herança que cabe à órfã Maria.
17.12.1856
Mandado para Thome Jose de Araujo, tutor dos órfãos do finado Jose da Silva 
Flores, receber a quantia correspondente à herança.
17.6.1857
Certidão de que Abel Correa e outros entrarão para o Cofre dos Órfãos, com 
importância pertencente aos filhos do finado Valentim Diehl pela arrematação 
da Barca do Vapor Rio-pardense.
4.3.1858
Mandado para Domingos Joaquim Duarte receber a herança das órfãs do finado 
José da Silva Flores (ver 17.12.1856).
10.3.1858
Mandado para Pedro Alves de Alencar, procurador de Francisco José de Souza 
Neiva, cabeça de sua mulher Candida Theodora de Olivèira, receber a herança 
desta, deixada pelo pai dela, o finado capitão Theodoro Mendes de Oliveira.
24.3.1858
Mandado para Francisco Xavier Pereira de Brito, tutor dos órfãos de José da 
Cruz Ferrari, receber a herança.
30.3.1858
Mandado para Nicolau Hasslocher, como cabeça de sua mulher d. Catharina 
Diehl, receber a herança do órfão Valentim, filho de Valentim Diehl.
16.4.1858
Mandado para Ignacio Antonio dos Santos, receber a herança deixada aos órfãos 
de Maria Ignacia da Silva.
4.5.1858
Mancado para José da Cruz Ferrari receber a importância deixada pelos seus pais 
José da Cruz Ferrari e d. Generoza de Oliveira Ferrari.
5.5.1858
Mandado para José Alves Leite de Oliveira Salgado receber a herança de sua mu
lher, d. Gelsumina da Silva Flores, deixada pelos pais desta, José da Silva Hores 
e sua mulher.
16.7.1858
Mandado para Sezefredo da Costa Torres receber a herança de Castorina, filha de 
José de Oliveira.
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28.7.1858
Mandado para José Antonio Gonçalves Angra, como cabeça de sua mulher. Rosa 
Liiiza de Carvalho, viúva de Angelo Henrique da Silva, receber quantia perten
cente ao órfão Angelo.
9.8.1858
Mandado para Nicolau Hasslocher receber herança pertencente aos órfãos, filhos 
do finado Vàlentim Diehl.
10.11.1858
Mandado para João da Silva Paiva receber a herança do seu pai José da Silva Pai
va, constante de jóias e outros objetos de uso doméstico.
18.12.1858
Mandado para Estacio José Monteiro, credor da órfã Thereze Antonio de Azeve
do Silveira, receber importância da herança que a esta tocou por morte de José 
Luiz de Azevedo.
.........1858
Mandado para Rita Candida da Silva receber a herança deixada por José Maria 
Lobo.
18.12.1858
Mandado para d. Clara Carolina de Araújo, viúva do tenente Francisco das Cha
gas Araújo, receber importância recolhida ao Cofre dos Órfãos.
5.6.1861
Mandado a favor de Lourenço Degheimer, para que na qualidade de tutor da 
órfã Catharina Calssin, receba a herança pertencente è mesma.

^9.7.1861
Mandado a favor do tenente José Maurício de Oliveira, tutor dos órfãos Manoel, 
Luiza, Antonio e Affonso, para que receba a herança deixada para os mesmos 
por seu pai, Manoel Ignacio da Silveira.
13.7.1861
Mandado a favor de Joaquim de Oliveira Flores para que receba a importância de 
72$451, proveniente do empréstimo feito ao juizado de órfãos e dos juros de 
5% sobre o capital emprestado.
23.7.1861
Mandado a favor de Zeferino Antonio dos Santos para que receba a importância 
de 514$770, proveniente do empréstimo feito ao juizado de órfãos e de juros so
bre o mesmo. Quantia esta pertencente à sua mulher Idalina Antonia d'Oliveira.
13.8.1861
Mandado a favor de João Jorge Haag, tutor dos órfãos Elisabetha, Maria Antonia 
e João, para que receba a herança deixada aos mesmos por seu pai, João Carlos 
Koeppner.
14.8.1861
Mandado a favor de Domingos Joaquim Duarte, tutor dos órfãos José, Antonio e 
Laurinda, para que receba a herança deixada aos mesmos por seus pais, José da 
Silva Flores e sua mulher.
14.8.1861
Mandado a favor de Antonio Ignacio da Silva Campos, tutor dos órfãos Firmino 
e José, para que receba a herança deixada aos mesmos por sua mãe, Maria Ignacia 
da Silva.
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22.8.1861
Mandado a favor de Senhorinha Mosa de Jesus, tutora das órfãs Maria José e Flo- 
rinda, filhas dos finados José Soares Rodrigues e Francisca Rosa de Jesus para 
que receba os juros sobre capital emprestado ao juizado e que pertence à herança 
das citadas órfãs.
22.8.1861
Mandado a favor do procurador da Santa Casa, Antonio Caetano Machado Pinto, 
para que receba os juros do capital emprestado pelo juizado à Tesouraria da Fa
zenda e que pertence à herança deixada por Severo José da Costa, a seu filho José 
Antonio de Aguiar, que se encontra internado na Santa Casa.
27.8.1861
Mandado a favor de Manoel José Vieira, para que receba, na qualidade de cabeça 
de casal, a herança pertencente à sua mulher Francisca das Chagas Araujo, filha 
do falecido tenente Francisco das Chagas Araujo.
28.8.1861
Mandado a favor de Henrique Baptista da Silva Pereira, para que receba a impor
tância de 2:514$614 que lhe foi deixada por seu pai, Barâo do Gravatahy.
1.10.1861
Mandado a favor de Angelo Machado da Fonseca, para que receba a herança que 
lhe foi deixada por seu pai, Hermenegildo Angelo da Fonseca.
21.11.1861
Mandado a favor de Antonio Ignacio da Silva, tutor dos órfãos José e Firmino, 
para que receba a herança deixada aos mesmos por sua mãe, Maria Ignacia da 
Silva.
21.11.1861
Mandado a favor de Delfina Clara de Jesus, viúva de Serafim Antonio Pereira, 
para qúe receba a herança deixada pelo mesmo ao filho do casal, José.
28.11.1861
Mandado a favor do procurador da Santa Casa, Manoel Leite Vieira Guimarães, 
para que receba os juros do capital pertencente ao mentecapto José Antonio de 
Aguiar, interno na mesma Santa Casa, e que foi emprestado à Tesouraria da 
Fazenda.
17.12.1861
Mandado a favor de Antonio Corrêa Dias de Moura Júnior para que receba a he
rança deixada a sua mulher Castorina de Oliveira e Souza, por seu pai, José de 
Oliveira e Souza.
18.12.1861
Mandado a favor de Antonio de Freitas Travassos para que receba a herança que 
lhe foi deixada por seu pai, comendador Manoel José de Freitas Travassos.
9.1.1862
Mandado a favor de Bernardo de Castilho Maia, filho do falecido Henrique Maia 
de Castilho, para que receba a importância que lhe pertence e que está deposita
da no cofre do juizado de órfãos.
15.1.1862
Mandado a favor do tenente José Maurício de Oliveira, tutor dos órfãos Manoel, 
Luiza, Antonio e Affonso, para que receba a herança deixada aos mesmos por 
seu pai, Manoel Ignacio da Silveira.
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27.2.1862
Mandado a favor de José Antonio Maciel, tutor de sua neta Justinianna, para que 
receba os juros do capital pertencente è mesma e que foi emprestada à Tesoura
ria da Fazenda.
13.3.1862
Mandado a favor de Joãb de Carvalho Vieira, filho do falecido Antonio Vieira 
de Carvalho, para que receba o capital que lhe pertence, mais os juros recebidos 
da Tesouraria da Fazenda.
4.6.1862
Mandado a favor de Luiz Joze Rodrigues Ferreira, tutor do órfão João, filho dos 
finados Joze Ignacio da Silveira e Maria Candida de Jesus Ferreira para que rece
ba os juros do capitai emprestado â Tesouraria da Fazenda.
27.6.1862
Mandado a favor de Duarte José da Silva, filho do falecido José Antonio da Sil
va, para que receba a importância de 1:453$887.
7.7.1862
Mandado a favor de José Francisco dos Santos Pinto Júnior, para que receba a 
herança pertencente à sua mulher Clara das Chagas Araujo, filha do falecido Te
nente Francisco das Chagas Araujo.
26.8.1862
Mandado a favor de João Jorge Haag, tutor dos órfãos Elisabeth, Maria Antonia 
e João, filhos do falecido João Carlos Hoeppner, para que receba a herança per
tencente aos mesmos.
9.9.1862
Mandado a favor de José da Silva Braga, tutor dos órfãos Manoel, Luiza, Antonio 
e Affonso, filhos do finado Manoel Ignacio da Silveira, para que receba a herança 
deixada aos mesmos por seu pai.
22.9.1862
Mandado a favor de José Maria dos Reis para que, em nome de sua mulher Ade
laide Magna da Silva, receba o capital e juros pertencentes à mesma e que provêm 
da herança deixada por seu pai, Tenente-Coronel Joaquim Antonio da Silva.
23.10.1862
Mandado a favor de Felicianna Constança da Silva, tutora da órfãldalina Amelia 
da Silva, para que receba os juros do capital tomado por empréstimo e que per
tence à citada órfã.
29.10.1862
Mandado a favor de Clemente Valau para que receba o capital e juros vencidos 
que pertencem à sua mulher Guilhermina Diehl, proveniente da herança deixada 
por seu pai, Valentim Diehl.
18.11.1862
Mandado a favor de Domingos Joaquim Duarte, tutor dos órfãos José, Antonio 
e Laurinda, para que retire a herança deixada aos mesmos por seu pai, José da 
Silva Flores.
19.12.1862
Mandado a favor de Felicianno Joaquim Bormann e Bernardo José Barbosa, tu
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tores de seus irmãos e cunhados, José e Guilherme, para que recebam a herança 
deixada aos mesmos por seu pai. Guilherme Bormann.
18.12.1862
Mandado a favor de Antonio Maria de Paula, filho e herdeiro dos finados Manoel 
Francisco de Paula e Ignacia Silveira de Paula, para que receba o capital e os ju
ros do empréstimo feito à Tesouraria da Fazenda.
19.12.1862
Mandado a favor de Hilário Gonçalves Lopes Ferrugem, inventariante dos bens 
da finada Maria Dorothea de Figueredo, para que o mesmo receba o capital e os 
juros recolhidos ao cofre do juizado por empréstimo e que fazem parte da heran
ça deixada pela citada finada.
19.12.1862
Mandado a favor de José da Silva Braga, tutor dos órfãos Manoel, Luiza, Antonio 
e Affonso, filhos do falecido Manoel Ignacio da Silveira, para que receba a 
importância de 150$680, que pertence aos mesmos.
20.12.1862
Mandado a favor de Prudencio José da Câmara e Sá, tutor dos órfãos Francisco e 
José João, para que receba a importância de 225$078 que foi deixada aos ditos 
órfãos por seu pai, José Antonio da Silva.
24.2.1863
Mandado a favor de Lourenço Desheimer, tutor das órfãs Catharina e Margarida 
Calcin, filhas dos finados Pedro e Izabel Calcin, para que receba a importância de 
220$531 que pertence às citadas órfãs.
31.3.1863
Mandado a favor de Feliciano Antonio Vieira para que receba o capital empres
tado à Tesouraria da Fazenda, bem como, os juros vencidos.

13.5.1863
Mandado a favor de Rita Antonia de Brito, mãe e tutora dos órfãos José e Luiz, 
filhos do finado Francjsco de Souza Brito, para que receba os juros correspon
dentes ao empréstimo feito â Tesouraria da Fazenda e que pertencem à herança 
de seus filhos.
3.6.1863
Mandado a favor de Luiz José Rodrigues Ferreira, tutor do órfão João, filho dos 
finados José Ignacio da Silveira e Maria Candida de Jesus Ferreira, para que rece
ba os juros sobre o capital pertencente ao mesmo órfão, recolhidos à Tesouraria 
do Juízo.
18.6.1863
Mandado a favor de João Jorge Haag, tutor dos órfãos Elizabeth, Maria Antonia 
e João, para que receba a importância de 153$850 que pertence aos mesmos por 
herança deixada por seu pai, João Carlos Hoeppner.
18.6.1863
Mandado a favor de Jose da Silva Braga, tutor dos órfãos Manoel, Luiza, Antonio 
e Affonso, filhos do finado Manoel Ignacio da Silveira, para que receba a impor
tância de 154$219 pertencente aos ditos órfãos.
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16.7.1863
Mandado a favor de Jaze das Neves Pinheiro, através de seu procurador, Vicente 
Trindade de Barcellos, para que receba a importância de 431 $043.
30.7.1863
Mandado a favor de Domingos Joaquim Duarte, tutor dos órfãos Jose, Antonio 
e Laurinda, filhos do finado Joze da Silva Flores, para que receba a importância 
de 847$331, pertencente aos ditos órfãos.
6.8.1863
Mandado a favor de João Benedito dos Santos Abreo, tutor dos órfãos Maria e 
João, filhos do finado Francisco de Salles Cardozo, para que receba a herança 
pertencente aos mesmos órfãos.
12.8.1863
Mandado a favor de Clemente Vallau, tutor dos órfãos João, Augusta, Theodoro 
e Frederico, filhos do finado Valentim Diehl, para que receba a importância de 
2.096$220, pertencente aos ditos órfãos.
12.9.1863
Mandado a favor de Jeronima Maria do Nascimento para que receba a importân
cia de 210$854, sendo que 169$800 lhe foi deixada por seu padrinho Jeronímo 
Thomaz Pessoa.
7.10.1863
Mandado a favor de Rodrigo de Azambuja Villa Nova, filho da falecida Hénri- 
queta Flora Guimarães, para que receba a importância que lhe foi deixada por 
sua mSe.
8.10.1863
Mandado a favor de Lourenço Decheimer, tutor dos órfãos Catharina, Calsim e 
Margarida Calsim, filhas dos finados Pedro e Izabel Calsim, para que receba os 
juros sobre o capital pertencente às mesmas órfãs.
14.10.1863
Mandado a favor de Antonio Ignacio da Silva, tutor dos órfãos Joze e F ir mino, 
filhos da falecida Maria Ignacia da Silva, para que receba a importância perten
cente aos ditos órfãos.
29.10.1863
Mandado a favor de José Manoel Boton, para que receba a importância deixada 
para sua mulher Maria Amalia de Carvalho, por seus falecidos pais, Antonio Viei
ra de Carvalho e Maria Leopoldina Gonçalves de Carvalho.
12.11.1863
Mandado a favor de José dos Santos Maciel, tutor da órfã Justinianna, filha dos 
finados Silvestre José Soeiro e Guiomar Candida dos Santos, para que lhe seja pa
go os juros recebidos da Tesouraria da Fazenda e que decorrem do capital da re
ferida órfã.
9.12.1863
Mandado a favor de Horacio Hernesto Barreto para que lhe seja pago os juros re
cebidos da Tesouraria da Fazenda e que lhe pertencem como legatário da finada 
Ignacia Francisca de Oliveira.
10.12.1863
Mandado a favor do Tenente-Coronel Manoel de Macedo Brum a importância 
pertencente à hprança da finada Anna Francisca Leitão.
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19.12.1863
Mandado a favor de Joze da Silva Braga, tutor dos órfãos Manoel, Luiza, Anto- 
nio e Affonso, filhos do falecido Ignacio da Silveira, para que receba a importân
cia de 150$680 que pertence aos citados órfãos.
2.3.1864
Mandado a favor de Joze Antonio Gonçalves Agra, tutor dos órfãos Gonsalo e 
Jovelina, filhos do finado Angelo Henrique da Silva, para que receba a impor
tância de 768$969 que pertence aos mesmos órfãos.
4.6.1864
Mandado a favor de Antonio Cândido dos Santos para que receba a importância 
de 1.578S561 que pertence à sua mulher, Luiza Candida da Silveira, da herança 
deixada por seu pai, Manoel Ignacio da Silveira.
13.6.1864
Mandado a favor de Luiz José Rodrigues Ferreira, tutor do órfão José, filho dos 
finados José Ignacio da Silveira e Maria Candida de Jesus Ferreira, para que rece
ba os juros pertencentes ao mesmo órfão.
11.7.1864
Mandado a favor de José da Silva Braga, tutor dos órfãos Manoel, Antonio e Af
fonso, filhos do falecido Manoel Ignacio da Silveira, para que receba a importân
cia que pertence aos mesmos órfãos.
11.7.1864
Mandado a favor de Manoel Ignacio da Silveira, filho do finado Manoel Ignacio 
da Silveira, para que receba a importância que lhe pertence.
26.7.1864 1
Mandado a favor de Domingos Joaquim Duarte, tutor dos órfãos José, Antonio 
e Laurinda, filhos do falecido José da Silva Flores, para que receba a importância 
pertencente aos mesmos órfãos.
27.7.1864
Mandado a favor de Clemente Vallau, tutor dos filhos do falecido Valentim 
Diehl, para que receba a importância pertencente aos tutelados.
27.7.1864
Mandado a favor de Pedro José Ferreira, tutor dos filhos do finado José Marques 
de Carvalho, para que receba a importância pertencente aos tutelados.
8.8.1864
Mandado a favor de Helario Gonçalves Lopes Ferrugem, para que receba os juros 
pertencentes ao seu tutelado Urbano, filho dos falecidos Antonio Vieira de Car
valho e Maria Leopoldina Gonçalves de Carvalho.
26.8.1864
Mandado a favor de José Antonio Pereira, filho do finado Serafim Antonio Pe
reira, para que receba a importância que lhe pertence.
13.10.1864
Mandado a favor de Laurinda da Silva Flores para que receba, através de seu ma- 
ido, a importância que lhe foi deixada por seu pai José da Silva Flores.
19.10.1864
i/landado a favor de Francisco José Cardoso, filho do finado George Wilson, pa- 
a que receba a importância de 201 $978 e mais os juros recebidos da Tesouraria, 
|ue lhe pertencem por herança deixada por seu pai.
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19.10.1864
Mandado a favor de Baltasar José Flores, filho do finado Gabriel José Flores pa
ra que receba o capital e juros que lhe pertencem.
26.10.1864
Mandado a favor de José de Souza Brito, filho do finado Francisco de Souza 
Brito, para que receba o capital e juros que lhe pertencem.
26.10.1864
Mandado a favor de Rita Antonia de Brito, mãe e tutora da menina Rita, para 
que receba o capital e juros que pertencem â menor, da herança deixada por seu 
pai, Francisco de Souza Brito.
5.12.1864
Mandado a favor de Anna . . . Aveline, tutora de seus netos Benjamim, Diogo, 
Helena e Maria, filhos do finado Guilherme Maciel, para que receba os juros de
1 £90$784, sobre o total de 33:815$680 recolhidos à Tesouraria e que per
tence aos menores citados.
17.12.1864
Mandado a favor de Antonia Maria da Conceição, viúva de José das Neves Pinhei
ro, para que receba a importância de 359$360 recolhidos, que lhe pertence.
17.12.1864
Mandado a favor de Cândido Pereira Gomes para que receba, em nome de sua 
mulher Anna das Neves Pinheiro, a importância de 454$267 que à mesma foi 
deixada por seu pai, José das Neves Pinheiro.
21.3.1865
Mandado a favor de Constancio Ignacio Moreira para que receba em nome de sua 
mulher Lina Martinha da Silva, a herança deixada por seu pai, Antonio da Silva.
29.5.1865
Mandado a favor de Luis José Rodrigues Ferreira, tutor do órfão José, filho dos 
finados José Ignacio d? Silveira e sua mulher Maria Candida de Jesus Ferreira, pa
ra que receba os juros que pertencem ao menor.
24.11.1865
Mandado a favor de Manoel Ignacio da Silveira, tutor de seus irmãos Antonio e 
Affonso, para que receba a importância que pertence aos menores como parte da 

herança deixada por seu pai, Manoel Ignacio da Silveira.
12.12.1865
Mandado a favor de João José Moreira, para que receba o capital de 607$647 e 
mais os juros sobre este capital, que lhe pertencem.
6.3.1866
Mandado a favor de José dos Santos Maciel, tutor de dona Justinianna, para que 
receba os juros de 87$228 sobre o capital que se acha depositado na Tesouraria 
do Juízo e que pertence à tutelada.
16.3.1866
Mandado a favor de Lourenço Decheimer, tutor das menores Catharina e Marga
rida Calsim, para que receba a importância de 297S636 que pertence à herança 
deixada às mesmas por seu pai Pedro Calsim.

123



8.6.1866
Mandado a favor de Francisco Diat Braga para que receba a importância de 
1577$796 que lhe pertence.
8.6.1866
Mandado a favor de Luiz José Rodrigues Ferreira, tutor do órfão José, para que 
receba juros de 95$967 sobre o capital depositado na Tesouraria e que faz par
te da herança deixada por seu pai José Ignacio da Silveira.
13.7.1866
Mandado a Josefina Cidade Vellozo para que receba a importância de 1:507$339 
pertencente a seu filho menor Francisco, filho de seu primeiro marido, capitão 
Manoel Vellozo Rebello. A solicitação feita tem a finalidade de pagar adianta- 
damente as despesas para a educação do menor.
21.8.1866
Mandado a favor de Senhorinha Rosa de Jesús, avó e tutora das menores Florin- 
da e Maria José, para que receba os juros do capital depositado na Tesouraria e . 
que pertence âs citadas menores como parte da herança deixada por seus pais 
José Soares Rodrigues e Francisca Rosa de Jesús.
27.8.1866
Mandado a favor de Francisco Dias Braga para que receba a importância que lhe 
coube na partilha dos bens de seu irmão ausente, José Antonio da Silva (127$869).
27.8.1866
Mandado a favor de Duarte José da Silva para que receba a importância de 
127$869, que lhe coube na partilha dos bens de seu irmão ausente, José Antonio 
da Silva.
30.8.1866
Mandado a favor de Manoel Ignacio da Silveira, tutor de seus irmãos Antonio e 
Affonso, para que receba a importância de 77$105, deixada aos citados meno
res, por seu pai Manoel Ignacio da Silveira.
31.8.1866
Mandado a favor de Anna Macrae, viúva de Guilherme Macrae para que receba os 
juros vencidos sobre o capital existente na Tesouraria do Juízo e que pertencem 
3 seus filhos e tutelados Benjamin, Diogo, Helena, Anna e Maria.
27.9.1866
Vlandado a favor de João Jorge Haag, tutor dos menores Elizabeth, Maria Anto- 
iia e João, para que receba a importância de 153$853, que pertence aos mesmos 
•.orno parte da herança deixada por seu pai, Carlos Frederico Koeppner.
>7.9.1866
i/landado a favor de Antonio Manoel Fernandes, tutor da órfã Luiza de Souza 
irito para que receba os juros vencidos sobre o capital emprestado à Tesouraria ' 
lo Juízo e que pertence à mesma, proveniente da herança deixada por seu pai, 
:rancisco de Souza Brito.
.11.1866
landado a favor de Augusto Henrique Mora, tutor de seu cunhado Antonio, 
ara que receba os juros vencidos sobre o capital pertencente ao órfão, prove- 
iente da herança deixada por seu pai José da Silva Flores.
4.11.1866
landado a favor de Joaquim José da Silva Figueiró, tutor do órfão João, para
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que receba os juros do capital depositado e que provém da herança deixada ao 
menor por seu pai, Inocencio Figueiró.
19.12.1866
Mandado a favor de Francisco de Aquino, herdeiro instituído do falecido Tho- 
maz de Aquino Araújo para que receba a importância de 10:162$147, prove
niente de empréstimos feitos à Tesouraria da Fazenda e dos juros vencidos sobre 
o citado capital.
6.3.1867
Mandado a favor de João Pedro Krug, cabeça de casal, para que receba o capital 
depositado no cofre dos órfãos em nome de sua mulher Catharina Calsim, herdei
ra de seu pai, Pedro Calsim.
6.3.1867
Mandado a favor de José Antonio Gonsalves Agra, tutor dos órfãos Gonsalo e 
Idalina, para que receba os juros vencidos do capital emprestado à Tesouraria 
da Fazenda e que pertence aos ditos órfãos, como parte da herança deixada por 
seu pai, Angelo Henrique da Silva.
21.3.1867
Mandado a favor de Francisco Antonio da Silva Netto, tutor dos órfãos Felis- 
berto e Emflia, para que receba os juros vencidos correspondentes a 8 anos so
bre o capital emprestado è Tesouraria da Fazenda e que pertence aos citados 
órfãos, proveniente da herança deixada por seu pai, Miguel Antonio da Silva.
10.4.1867
Mandado a favor de Clemente Vallaú, tutor dos órfãos João, Augusta, Theodo- 
ro e Frederico, para que receba os juros vencidos sobre o capital emprestado â 
Tesouraria da Fazenda, proveniente da herança deixada,'aoscitados órfãos, por 
seus pais Valentim e Catharina Diehl.
3.6.1867
Mandado a favor de João Jorge Haag, tutor dos órfãos Elizabeth, Maria Anto- 
nia e João, para que receba os juros vencidos sobre o capital destinado ao sus
tento dos citados órfãos, proveniente da herança deixada por seu pai, João Car
los Koeppner.
18.6.1867
Mandado a favor de Luiz José Rçdrigues Ferreira, tutor do órfão José, para que 
receba os juros vencidos sobre o capital pertencente ao citado órfão, provenien
te da herança deixada por seus pais, José Ignacio da Silveira e Maria Candida de 
Jesus Ferreira.
19.6.1867
Mandado a favor de Joaquim José da Silva Figueiró, tutor do órfão João, para 
que receba os juros sobre o capital emprestado à Tesouraria da Fazenda e que 
pertence ao citado menor, proveniente da herança deixada por sua mãe, Inno- 
cencia Figueiró.
2.7.1867
Mandado a favor de Antonio Manoel Fernandes, tutor da órfã, dona Luiza de 
Souza Brito, para que receba os juros sobre o capital emprestado à Tesouraria 
da Fazenda e que pertence à mesma, proveniente da herança deixada por seus 
pais, Francisco de Souza Brito e Rita Antonia de Brito.
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4.7.1867
Mandado a favor da Santa Casa de Misericórdia, através de seu procurador Lean
dro Rodrigues Chaves, para que receba os juros vencidos sobre o capital do men
tecapto a seus cuidados o órfão José Antonio de Aguiar, filho do falecido Severo 
Josô da Costa.
25.7.1867
Mandado a favor de Idalina Amélia da Silva, para que receba os juros vencidos so
bre o capital que lhe pertence, deixado por seu pai, Firmano Lourenço da Silva. 
1P.8.1867
Mandado a favor de José Bernardino dos Santos, tutor das suas irmãs Maria Emf- 
lia, Zulmira e Luiza, filhas do finado Eleazar Norberto dos Santos, para que rece
ba os juros dos capitais pertencentes às mesmas.
24.8.1867
Mandado a favor de Augusto Henrique Mora tutor do órfão Antonio, filho do fa
lecido José da Silva Flores, para que receba os juros sobre o capital do citado me
nor, que foi emprestado à Tesouraria da Fazenda.
29.8.1867
Mandado a favor de José Bernardino dos Santos para receber 307$388, parte da 
quantia emprestada à coletoria de Cruz Alta em 1865, pertencente è herança do 
finado Eleazar Norberto dos Santos e que servirá para cobrir as custas com os in
ventários de seus pais, para completar a herança deixada ao citado José Bernardi
no dos Santos.
19.10.1867
Mandado a favor do Tenente José Bernardino Bormann, através de seu procura
dor, para receber 4345Í406, proveniente da herança deixada por seu pai Guilher
me Bormann.
6.11.1867
Mandado a favor de Francisco Silveira de Souza para receber os juros do capital 
emprestado è Tesouraria da Fazenda e proveniente da herança deixada por seus 
pais, Victorio Silveira de Souza e Maria Senhorinha da Silveira.
7.11.1867
Mandado a favor de Luiza de Souza Brito para receber os juros do capital em
prestado è Tesouraria da Fazenda, proveniente da herança deixada por seus pais 
Francisco de Souza Brito e Rita Antonia de Brito.
19.12.1867
Mandado a favor de Joaquim Ignacio da Silva, procurador de Belizário José de 
Souza, Anna Jacintha Pereira, Thomás José de Souza e sua mulher Maria José da 
AnnunciaçSb, para receber a importância de 554$995, deixada aos mesmos por 
Thomás José de Souza.
26.12.1867
Mandado a favor de Antonio Ignacio da Silveira para receber a herança deixada 
por seu pai, Manoel Ignacio da Silveira.
5.3.1868
Mandado a favor de José Bernardino dos Santos, tutor de suas irmãs Maria Emí- 
lia, Zulmira e Luiza, filhas dos falecidos Eleazar Norberto dos Santos e Comba 
Norberta da ConceiçáTo, para receber a importância de 55$927, correspondente 
a juros vencidos e que pertence às supracitadas.
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5.4.1868
Mandado a favor de José Marques da Cunha, tutor da órfã Rozina, para receber 
os juros do capital emprestado è Tesouraria da Fazenda e que pertence à citada 
órfã como parte da herança deixada por seus pais Manoel Antonio Vaz e Rosa 
Emilia da Cunha.
6.4.1868
Mandado a favor de Manoel Ignacio da Silveira, tutor do órfão, seu irmão, Af- 
fonso para receber os juros sobre o capital emprestado ao cofre dos órfãos e pro
veniente da herança deixada ao citado órfão por seu pai, Manoel Ignacio da Sil
veira.
7.4.1868
Mandado a favor de José Martins de Lima para que receba os juros que lhe per
tencem sobre o capital emprestado â Tesouraria da Fazenda.
27.5.1868
Mandado a favor de João Martins da Silveira para que receba a herança que lhe 
foi deixada por seu pai, Antonio Martins da Silva.
10.9.1868
Mandado a favor de Semião da Cunha Brochado, avô e tutor dos órfãos Oswald, 
Octavio, Oscar e Olinda para receber os juros do capital recolhido à Tesouraria 
da Fazenda, proveniente da herança deixada aos citados órfãos por seu pai, Quin- 
tiliano Raupp.
14.9.1868
Mandado a favor de Augusto Henrique Mora, tutor do órfão Antonio para rece
ber os juros sobre o capital emprestado à Tesouraria da Fazenda, provenientes 
da herança deixada ao citado órfão por seu pai, José da Silva Flores.
31.7.1872
Certidão passada a Amabília Amália da Cunha, viúva e inventariante do capitão 
João Marques da Cunha, sobre o número de apólices da Câmara Municipal que fo
ram separadas para pagamento da meação da mesma.
31.1.1874
Mandado a favor dos menores Amabília, Laura, Adelina e João, através do pro
curador de sua mãe e tutora, Amabília Amália da Cunha, para receber as men
salidades deixadas aos citados órfãos por seu pai, capitão João Marques da Cu
nha.
3.3.1874
Mandado a favor de Lourenço Dexheimer, tutor da menor Margarida Calcin, pa
ra receber os juros sobre o capital recolhido â Tesouraria da Fazenda e 
proveniente à citada menor como herança de seu pai, Pedro Calcin.
11.3.1874
Mandado a favor de Antero da Silva Boeiras para receber os juros sobre o capital 
que lhe pertence e que lhe foi deixado por seus pais, Manoel da Silva Boeiras e 
Esbella da Silva Boeiras.
17.3.1874
Mandado a favor de Senhorinha Roza de Jesus para receber o capital e juros 
recolhidos è Tesouraria da Fazenda, pertencentes à finada Florinda Roza de Je
sus, sua avó, da qual é herdeira.
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31.3.1874
Mandado a favor de Josefina Henriqueta da Fonceca para receber o capital e ju* 
ros que lhe pertencem.
10.8.1875
Mandado a favor de Joaquim Ferreira Gomps. filho do finado Juliãò Ferreira Go
mes, para receber o capital e juros que lhe pertencem.
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4.2 íhlDICE ONOMÁSTICO

A

Abel Correa — 17 jun 1857 
Adelaide Magna da Silva — 22 set 1862 
Adelina (órfã) — 31 jan 1874
Affonso (órfão) — 9 jul 1861 — 15 jan, 9 set e 19 dez 1862 —

18 jun e 19 dez 1863 — 30 ago 1866 — 11 jul 1864 —
24 nov 1865

Agostinho de Souza Loureiro (Dr) — 9 mai 1844 — 15 nov 1844 
Agostinho José Pires — 5 out 1852 
Albino José Ferraz — 2 set 1848
Alexandre (órfão) -  23 mar 1836 -  22 mar 1837 -  18 dez 1840 
Alexandre Coelho Fragoso — 23 jun 1842 
Alexandre Ferreira Jardim — 29 nov 1831 
Amabilia (órfã) — 31 jan 1874
Amabilia Amalia da Cunha — 31 jul 1872 — 31 jan 1874
Américo Cabral de Mello (Or) — 3 set 1834
Ana Bernardina de Jezus — 29 abr 1823
Ana Maria da Conceição — 29 nov 1831
Ana Maria de Jesus — 6 mai 1845
Ana Maria de Souza — 23 abr 1844
Ana Theodosia — 22 fev e 25 fev 1847
Angela Francisca Coelho — 26 e 30 mar 1835 — 3 e 30 abr 1835
Angela Joaquina da Silva — 16 out 1841 — 13 nov 1841
Angela Francisca Coelho -  28 fev 1846
Angelica (órfã) -  20 mar 1839
Angelica Francisca do Valle -  30 abr 1835 -  28 fev 1846 
Angelica Roiz do Valle — 28 fev 1846 
Angelo (órfão) — 1P set 1836 — 28 jul 1858
Angelo Henrique da Silva — 1P set 1836 — 28 jul 1858 — 2 mai 1864 —

6 mar 1867 
Angelo Machado da Fonseca — 1P out 1861 
Anna (órfã) — 31 ago 1866 
Anna.................. Aveline — 5 dez 1864
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Anna.................. dos Santos — 23 nov 1847
Anna Candida Maria de Oliveira — 10 nov 1846
Anna Candida Leite d'Oliveira Salgado -  17 dez 1846
Anna Candida Maria de Oliveira Salgado — 15 set 1831
Anna Clara de Miranda — 1? set 1828
Anna Claudia Margarida — 2 jul 1833
Anna das Neves Pinheiro — 17 dez 1864
Anna Deolinda dos Santos — 27 jan 1843
Anna Elena de Azambuja — 14 set 1832
Anna Florinda do Carmo — 7 ago 1845
Anna Francisca Borges Leitão -  9 nov 1848
Anna Francisca de Carvalho — 18 jan 1844 — 12 nov 1844
Anna Francisca do Valle — 16 mar 1835
Anna Francisca Leitão -  17 mai e 27 set 1848 — 5 out e 20 nov 1852 -

22 jul e 11 out 1853 -  10 dez 1863 
Anna Jacintha Pereira — 19 dez 1867 
Anna Joaquina da Conceição -  6 ago 1835 
Anna Joaquina de Lima — 31 mai 1834 
Anna Josefa da Conceição — 5 out 1848 
Anna Macrae — 31 ago 1866 
Anna Maria de Jesus — 6 ago 1835 
Anna Rita d'Escovar — IP abr 1835 
Anna Thereza de Jesus — 14 out 1816 
Anna Vieira da Cunha — 27 out 1840 
Antero da Silva Boeiras — 11 mar 1874 
Antonia Joanna do Rosario — 13 out 1840
Antonia Maria da Conceição — 25 out 1828 — 31 mar 1848 — 17 dez 1864 
Antonio (órfão) — 10 abr 1854 — 9 jul e 14 ago 1861 — 15 jan, 9 set, 18 nov e

19 dez 1862 -  18 jun, 30 jul e 19 dez 1863 -  11 e 26 jul 
1864 — 24 nov 1865 — 30 ago e 5 nov 1866 — 24 ago 1867 — 
6 abr e 14 set 1868 

Antonio Bento da Silva — 5 out 1848 
Antonio Caetano Machado Pinto — 22 ago 1861 
Antonio Candido dos Santos — 4 jun 1864 
Antonio Candido Gomes da Silva — 16 jul 1835 
Antonio Correa Dias de Moura Júnior — 17 dez 1861 
Antonio Correa de Mello — 3 set 1834 
Antonio da Silva — 21 mar 1865 
Antonio da Silva Bueno — 24 mai 1816 
Antonio de Almeida — 18 mai 1819 — 20 mar 1839 
Antonio de Azevedo Lima — 3 jul 1844 
Antonio de Freitas Travassos — 18 dez 1861 
Antonio de Oliveira do Amaral — 7 mai 1832 
Antonio de Oliveira Ramos — 6 ago 1829 
Antonio Duarte de Jesus — 2 dez 1825 
Antonio Felex de Botancourt — 19 mar 1842
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Antonio Feliciano Gonçalves — 8 nov 1848
Antonio Ferreira Tavares Lima — 19 set 1836
Antonio Gomes Soares — 14 nov e 31 mai 1834 — 25 mai 1835
Antonio Gonçalves Vianna — 7 mar 1838
Antonio Gonsalves Vianna — 13 jun 1855
Antonio Ignacio da Costa -  19 jan 1840
Antonio Ignacio da Silva Campos -  14 ago e 21 nov 1861 -  14 out 1863
Antonio Ignacio da Silveira — 26 dez 1867
Antonio J. da Silva Lopes — 19 jul 1846
Antonio Joaquim — 10 mai 1817
Antonio José da Costa Barbosa — 12 nov 1844
Antonio José da Silva -  16 fev 1835 -  26 jul 1842 -  14 dez 1844
Antonio Joaquim da Silva Maia — 16 mar 1833
Antonio José da Costa Barbosa — 18 jan 1844
Antonio José da Silva Lopes — 8 abr 1843 — 6 nov 1843
Antonio José da Veiga — 27 mai 1835
Antonio José de Coimbra e Andrade — 18 dez 1756
Antonio Jose de Oliveira Gomes — 7 mai 1838
Antonio José Guerra — 14 nov 1834
Antonio José Penna — 14 set 1832 — 12 mar 1834 — 30 mai 1840
Antonio José Teixeira Linhares — 12 mar 1839
Antonio José dos Santos -  7 ago 1845
Antonio Luiz da Fonseca — 3 jul 1822
Antonio Martins Barbosa — 1P mai 1855
Antonio Manoel Fernandes — 27 set 1866 — 2 jul 1867
Antonio Manoel Pacheco -  3 jun 1833
Antonio Maria Abreu — 26 jun 1844
Antonio Maria de Paula — 18 dez 1862
Antonio Martins da Silva — 27 mai 1868
Antonio Miranda Barbosa — 5 mai 1846
Antonio Pedro d'Alencastro — 19 jan 1840
Antonio Penna Teixeira — 26 jun 1844
Antonio Ribeiro da Silva — 11 jun 1855
Antonio Rodrigues da Cunha — 24 fev 1848
Antonio Rodrigues Vianna — 4 mar 1825
Antonio Silveira Cardoso — 19 abr 1835
Antonio Silveira Nunes — 20 out 1849
Antonio Teixeira de Abreu — 11 fev 1757
Antonio Venancio da Rosa — 6 nov 1843
Antonio Vieira de Carvalho — 13 mar 1862 — 12 out 1863 — 8 ago 1864
Apolinario Liborio de Saldanha — 30 abr 1819
Augusta (órfã) -  12 ago 1863 -  10 abr 1867
Augusta Cesar de Sequeira — 16 nov 1855
Augusto (órfão) — 4 jun 1855
Augusto Henrique Mora — 5 nov 1866 — 24 ago 18P7 — 14 set 1868
Aurelia de Lima — 1 out 1821
Aurelio Freitas de Almeida — 16 ago 1816
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B

Baltasar José Flores -  19 out 1864
Barão do Gravatahy - 4 jun 1855 -  28 ago 1861
Barbara Maria d'Escovar -  19 abr 1835
Bartolomeu José Bahia -  5 out 1848
Basto e Companhia -  17 mar 1842
Bastos (Juiz) -  1Pabr 1842
Belizário José de Souza — 19 dez 1867
Belizario Joze Penna — 30 mai 1840
Benjamim (órfão) -  5 dez 1864 -  31 ago 1866
3ento José de Faria — 24 set 1842
Benvenuto — 8 jan 1834
3envenuto Pires de Carvalho — 4 jun 1844
iernarda Pires de Macedo — 20 nov 1852
Sernardo de Castilho Maia — 9 jan 1862
iernardina de Souza Feijó -  27 jun 1854
Iernardina Joaquina da Silva -  23 jan 1842 -  8 mai 1844
Iernardina Violanta da Silva — 8 mai 1844
ternardino José Pinto — 9 fev 1833
lernardo José Barbosa -  19 dez 1862
lernardo Matheus — 24 mai 1848
ibianno José Carneiro da Fontoura — 31 ago 1842

letano Xavier Pereira de Brito — 19 fev e 22 set 1843 — 27 fev 1846 
imila Deolicidedes — 21 jul 1847 
imilla (órfã) — 2 out 1849
imillo José Lopes — 7 jan 1836 — 25 set 1843 — 16 dez 1847 — 2 out 1849
impos (Tabelião) — 2 set 1848
indida (órfã) — 7 mai 1838
indida Ferreira de Rezende — 29 out 1846
indida Maria da Conceição — 10 abr 1816
índida Maria da Silva — 24 set 1842 — 27 fev e 10 nov 1846
indida Maria da Silveira — 17 dez 1846
indida Theodora de Oliveira — 10 mar 1858
indida Victoria da Silva — 19 dez 1834 — 6 mai 1835 — 6 set 1837 —

30 jul 1839 -  23 jun 1841 -  16 jul 1845 -
2 set 1848

indido Pereira Gomes — 17 dez 1864 
indido Pinheiro d'Anunciação — 29 jul 1833 
rios Frederico Koeppner — 27 set 1866 
rios Otto Marius — 20 fev 1832
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Carlota Antonia Rodrigues — 20 fev 1832 
Carolina Amalia de Carvalho -  12 nov 1844 
Carolina Ignacia dos Santos — 11 jun 1855 
Castorina — 16 jul 1858 
Castorina de Oliveira e Souza — 17 dez 1861 
Catharina (escrava) -  13 abr 1831 -  1P mar 1849
Catharina Calssim (órfã) — 5 jun 1861 — 24 fev e 8 out 1863 — 16 mar 1866 — 

6 mar 1867 
Catharina Diehl — 30 mar 1858 — 10 abr 1867 
Cesarina Maria Pacheco — 29 nov 1831 
Cezefredo Caetano — 6 mai 1829 
Christovão Jozé Leite -  18 dez 1840 
Clara Carolina de Araujo — 18 dez 1858 
Clara das Chagas Araújo — 7 jul 1862 
Clara Vieira da Cruz Brilhante — 27 out 1840 
Claudia (órfã) — 11 ago 1849 
Claudia Maria da Conceição — 24 set 1842 
Claudio José Dutra (Tenente-coronel) — 16 nov 1855 
Clemente Valau — 29 out 1862 — 12 ago 1863 — 27 jul 1864 — 10 abr 1867 
Clementino Coelho Fragoso -  15 mar 1833 -  29 mai 1840 -  18 dez 1840 
Clementino Pinto Fragoso — 23 mar 1836 — 22 mar 1837 
Comba Norberta da Conceição — 5 mar 1868 
Constança (órfã) 10 dez 1833 
Constança Maria da Conceição — 8 nov 1848 
Constança Maria Vieira — 8 jul 1840 — 12 jan 1844 
Constando Ignacio Moreira — 21 mar 1865 
Constantino José da Rocha — 30 set 1831 
Costodio d'Almeida Castro — 18 dez 1838
Costodio de Almeida Castro — 7 jan 1839 — 9 mai 1840 — 11 jan e 27 jan 1843
Costodio José Dias — 11 jan 1843
Custodio de Almeida Castro — 6 mai 1840
Custodio Gonçalves Dias — 23 nov 1847
Custodio Martins Braga — 5 jul 1819 — 24 out 1826
Custodio Rodrigues Braga — 6 jun 1825

D

Daniel Correia da Fonseca — 30 jun 1814 
David Antonio da Silveira — 7 e 19 dez 1838 
Delfim dos Santos de Moraes — 13 abr 1831 
Delfina Clara de Jesus -  24 mai 1856 -  21 nov 1861 
Delfino dos Santos de Morais — 13 abr 1831 
Desiderio de Souza Feijó — 27 jun 1854 
Diogo (órfão) -  5 dez 1864 — 31 ago 1866 
Diolinda Joaquina da Silva — 16 out 1841 
Domeciana de Carvalho Ourique — 29 nov 1844
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Domingos (escravo) -  20 out 1826 
Domingos — 15 fev 1840 
Domingos Antonio da Silveira — 7 mai 1832 
Domingos d'Almeida Castro — 18 dez 1838 
Domingos de Andrade — 27 ago 1814
Domingos Joaquim Duarte — 4 maio 1858 — 14 ago 1861 — 18 nov 1862 —

30 jul 1863 -  26 jul 1864 
Domingos José Alves — 1P jul 1844
Domingos José Alves Braga — 3 jul, 10 jul e 29 nov de 1844
Domingos José de...................... Bastos — 22 fev 1825
Domingos Joze de Araujo Bastos (Capitão-mor) 31 jan 1840 
Domingos J. Alz Braga — 20 dez 1844 
Domingos Teixeira de Andrade — 9 ago 1832 
Duarte José da Silva — 27 jun 1862 — 27 ago 1866

E

Edolina (órfã) — 24 mai 1856
Efigênia Roza dos Prazeres — 22 fev 1825
Eleazar Norberto dos Santos — 19 e 29 ago 1867 — 5 mar 1868
Eleitherio (ou Eleutherio?) Severino dos Santos Pereira — 10 mai 1816
Elias Francisco de Araujo — 8 abr 1843
Elisabetha (órfã) — 13 ago 1861 — 26 ago 1862 — 18 jun 1863 — 27 set 1866 — 

3 jun 1867 
Emilia Gomes — 5 jun 1844 
Emerencianna Maria da Conceição — 10 jan 1845 
Emilia (menor) — 2 jun 1856 — 21 mar 1867 
Engracia Raquel Pereira Pinto — 11 out 1830 
Esbella da Siva Boeira — 11 mar 1874 
Estacio José Monteiro — 18 dez 1858 
Euflabia Lina — 29 nov 1825 
Eufrazia da Silva Barcelos — 14 dez 1844 
Eufrazia Joaquina da Conceição — 14 out 1816 
Eufrasia Maria da Silva Paio — 9 ago 1832 
Eugenio Luiz Franco — IP mai 1855 
Euzebia Maria de Escovar — 30 jul 1839 — 2 set 1848 
Eva (menor) — 3 jul 1822 
Eva Maria da Conceição — 13 ago 1832

F

Fabricio (escravo) — 26 abr 1834 
Faustina (escrava) — 20 out 1826 
Faustino Soares Lousada — 23 set 1820 
Felicia Maria da Silva -  21 mar 1831 
Feliciana Belarmina Prates — 13 abr 1831
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Feliciana Constança da Silva — 23 out 1862
Feliciana Maria da Encarnação -  9 mai 1844
Felicianna Perpetua dá Conceição — 17 ago 1842
Felicianna Rosa de Jesus -  23 jun 1834 -  18 mai 1837
Feliciano Antonio Vieira — 31 mar 1863
Felicianno Antonio da Silveira — 23 jun 1834 — 31 mar 1863
Feliciano Joaquim Bormann — 1Pdez 1862
Felicidade Maria de Jesus — 23 ago 1855 — 31 ago 1855
Felisberto (órfão) — 21 mar 1867
Felisberto Fogaça — 12 mar 1839
Felisberto da Silva Luz de Oliveira Fogaça — 1P mar 1832 — 6ago 1835 —

12 mar 1842
Felisberto José Fagundes — 16 mar 1847
Felisberto Peixoto de Olivera -  2 jun 1842 -  5 abr 1843 -  17 jan 1844
Felisbino José Ignacio — 14 set 1849
Felizarda Roza de Lima -  24 out 1826
Felizardo Rodrigues Braga — 29 nov 1831
Felizberto Fagundes -  5 jul 1841
Fermiano Antonio dos Santos -  11 jun 1855
Fermina Roza da Silveira -  18 mai 1837
Fermino Lemos Vieira — 8 jul 1840
Fernandes Vianna — 27 jul 1819
Firmano Lourenço da Silva — 25 jul 1867
Firmino (órfão) — 14 ago e 21 nov 1861 — 14 out 1863
Flora de Oliveira Fogaça — 7 rev 1831
Flora Gertrudes Maciel de Paiva — 29 mar e 16 ago 1833
Floriano Machado Fagundes — 9 mai e 15 nov 1844
Florinda (órfã) — 22 ago 1861 — 21 ago 1966
Florinda Flora Leite de Oliveira Salgado -  11 jun 1842 -  23 mai 1843 -

1P mar 1849
Florinda Roza de Jesus — 17 mar 1874 
Florisbella (menor) — 16 mar 1835 
Francisca Caetana de Souza — 8 e 9 mai 1838 
Francisca da Silveira e Souza — 15 mai 1825 
Francisca das Chagas -  10 mar 1817 
Francisca das Chagas Araujo (filha) — 27 ago 1861 
Francisca Flores Ribeiro Guimarães — 5 abr 1856 
Francisca Monteiro — 2 out 1846 
Francisca Pires de Jesus Neto — 9 jan 1815
Francisca Rosa de Jesus — 4 jul 1829 — 22 ago 1861 — 21 ago 1866 
Francisca Xavier Pereira de Brito — 1P fev 1843
Francisco (órfão) — 9 mai 1838 — 2 mai 1839 — 27 jun e 12 ago 1854 —

20 dez 1862 -  13jul 1866 
Francisco Alves de Oliveira Guimarães — 3 nov 1838 
Francisco Antonio Carneiro da Fontoura — 12 mar e 8 out 1839 —

15 fev 1840 -  3 jan 1840
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Francisco Antonio dos Reis — 14 nov 1843 
Francisco Antonio da Silva Netto -  21 mar 1867 
Francisco Baptista da Silva Pereira -  4 jun 1855 
Francisco Caetano de Souza — 8 mai 1838
Francisco Cardoso Netto — 3 set 1834 — 6 ago 1835 — 22 out e 12 nov 1838 
Francisco d'Assis — 30 abr 1839
Francisco das Chagas Araujo (Tenente) — 25 jul 1855 — 18 dez 1858 —

27 ago 1861 -  7 jul 1862
Francisco de Aquino — 19 dez 1866 
Francisco de Assis Monteiro — 22 set 1843 
Francisco de Lemos Pinto — 1P jul 1844
Francisco de Paula Macedo — 12 nov 1838 — 12 mar e 30 jul 1839 —

18 dez 1840 -  23 abr 1844 -  23 set 1845 
Francisco de Salles Cardozo — 6 ago 1863
Francisco de Souza Brito — 8 ago 1834 — 2 jul 1835 — 13 mai 1863 —

26 out 1864 -  27 set 1866 -  2 jul e 7 nov 1867 
Francisco de Souza Feijó — 12 jun 1847 — 16 ago 1847 
Francisco Dias Braga -  8 jun e 27 ago 1866 
Francisco Outra de Quadros — 28 nov 1827 
Francisco Fernandes de Amorim -  23 mai 1856 
Francisco Gonçalves Carneiro — 5 jun 1844 — 7 ago 1845 
Francisco Guedes de Azevedo — 2 set 1848 
Francisco Jacques Nicós — 10 mar 1842 
Francisco Jorge da Cunha — 23 ago 1847 
Francisco José Cardoso — 19 out 1864 
Francisco José das Neves — 15 mar 1833 
Francisco José de Souza Neiva — 10 mar 1858 
Francisco José Fortado — 20 dez 1835 
Francisco José Pires — 22 jul 1853 
Francisco Joze Correa -  13 nov 1841 
Francisco Manoel Pereira — 21 mar 1831 
Francisco Matheus -  24 mai 1848 
Francisco Moraes Pereira de Brito — 18 jul 1854 
Francisco Peres -  12 mar 1834
Francisco Pires -  30 abr 1833 -  3 jun 1833 -  11 set 1841
Francisco Polly -  31 mai 1856
Francisco Ricardo -  29 nov 1825
Francisco Rodrigues Braga -  20 e 24 out 1826
Francisco Silveira de Souza — 6 nov 1867
Francisco Silveira dos Santos — 4 fev 1833
Francisco Xavier de Faria -  29 mar e 16 ago 1833
Francisco Xavier Pereira de Brito — 21 ago 1855 — 24 mar 1858
Frederico (órfão) -  12 ago 1863 -  10 abr 1867
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G

Gabriel José Flores — 19 out 1864 
Gaspar José da Silva — 17 dez 1841 
Gelsumina (órfã) — 12 ago 1854 
Gelsumina da Silva Flores — 5 mai 1858 
Generosa da Cruz Ferrari — 18 jul 1854 
Generoza de Oliveira Ferrari — 4 mai 1858 
Genoveva Maria Justina — 14 nov 1843 
Genuino Pereira dos Santos — 10 jun 1856 
George Wilson — 19 out 1864
Gonsalo (órfão) — 1P set 1836 — 2 mar 1864 — 6 mar 1867
Guerino José Lopes — 7 jan 1836
Guilherme (órfão) -  19 dez 1862
Guilherme Bormann —19 dez 1862 — 19 out 1867
Guilherme Florencio Froes — 7 out 1826
Guilherme Maciel -  5 dez 1864
Guilherme Macral — 31 ago 1866
Guilherme Stone — 18 mar 1844
Guilhermina Diehl -  29 out 1862
Guilhermina Perpetua da Conceição — 17 ago 1842 — 26 jun 1844 
Guilhermina Rosa da Silva — 23 jan 1834 
Guimar Candida dos Santos -  12 nov 1863

H

Helena (órfã) — 5 dez 1864 — 31 ago 1866 
Henrique (órfão) —4 jun 1855 
Henrique Baptista da Silva Pereira — 28 ago 1861 
Henrique Jose de Fraga — 29 jul 1833 
Henrique Maia de Castilhos — 9 jan 1862 
Henriqueta Flora Guimarães — 7 out 1863 
Hermenegilda Auta de Lima — 15 out 1819 
Hermenegildo Angelo da Fonseca — 19 out 1861 
Hermenegildo José de Faria — 27 fev 1823 
Hermogenes Antonio dos Reis — 25 jun 1846 
Hilário Fernandes — 2 set 1833
Hilário Gonçalves Lopes Ferrugem — 19 dez 1862 — 8 ágo 1864 
Horácio Hernesto Barreto — 9 dez 1863

Idalina (órfã) — 19 set 1836 — 6 mar 1867 — 12 ago 1854 
Idalina Amelia da Silva — 23 out 1862 — 25'jul 1867 
Idalina Antonia d'Oliveira — 23 jul 1861 
Ignacia (órfã) — 2 out 1849
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Ignacia Francisca de Oliveira — 9 dez 1863
Ignacia Maria da Encarnação -  28 jun 1838 (2x) -  3 nov 1838 -  14 mai 1841 -

5 abr 1843 — 17 e 18 jan, 9 mai, 12 nov e 29 nov 
1844

Ignacia Maria da Silva -  24 mai 1856
Ignacia Maria Machado de Carvalho — 28 jun 1838
Ignacia Rosa da Conceição — 10 fev 1814 — 16 fev 1835 — 24 set 1842
Ignacia Roza — 6 out 1826
Ignacia Silveira de Paula — 18 dez 1862
Ignacia Teixeira — 27 fev 1823
Ignacio Antonio dos Santos - 16 abr 1858
Ignacio da Silveira — 19 dez 1863
Ignacio José d'Abreu — 24 sete 5 out 1842 — 10 dez 1840 — 16 mai 1843
Ignacio José da Silveira Cazado — 9 nov 1848
Ignacio José da Veiga — 7 jan 1836
Ignacio José de Carvalho — 29 nov 1844
Ignocencio — 15 mai 1825
Innocencia Botelho de Arruda — 15 fev 1840
Innocencia Figueiró — 19 jun 1867
Inocencio Figueiró -  14 nov 1866
Isabel Eulalia da Silva Paio — 9 ago 1832
Ismael Antonio da Silva — 8 mai 1838
Israel Rodrigues Machado — 14 fev 1842
Izabel Calsim — 8 out 1863
Izabel Francisca da Conceição — 16 mar e 30 abr 1833 

J

Jacinto Ignacio da Costa — 3 jun 1833
Jannes Neolle — 5 out’ 1835
Januário de Oliveira Ramos — 6 ago 1829
Jeronima Maria da Conceição — 14 nov 1834 — 26 jun 1844
Jeronima Maria do Nascimento — 12 set 1863
Jeronimo José da Rocha -  22 ago 1832
Jeronimo Thomaz Pessoa -  12 set 1863
Jeronimo Veloso Pacheco -  6 abr 1842
Joana Candida da Silva -  22 set 1856
Joanna (escrava) -  14 nov 1844
Joanna (menor) -  12 mar 1839 -  3 jan 1840
Joanna Maria (viúva) — 7 mar 1838
Joanna Maria da Conceição -  7 out 1823 -  13 jun 1855
Joanna Soares -  30 mar 1835
João (órfão) — 16 mar 1835 — 7 mai e 22 out 1838 — 14 set 1840 —

13 ago 1861,4 jun, 26 ago 1862 -  3 e 18 jun, 6 e 12 ago 1863 -  
27 set e 14 nov 1866 -  10 abr, 3 e 19 jun 1867 -  31 jan 1874 

João Alves Leite de Oliveira Salgado -  1? mar 1849 
João Antonio (órfão) -  2 mai 1839
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João Antonio Coelho Junior — 2 jun 1856 
João Antonio de Vargas — 23 fev 1833 
João Antonio do Amaral — 10 mai 1832 
João Antonio Lourenço — 27 ago 1855
João Antunes da Cunha -  30 jul 1828 -  25 out 1828 -  21 jun 1833 -

6 nov 1843 — 10 jan, 9 mai 1845 
João Baptista de Souza — 30 jul 1839 — 23 jun, 9 out 1841 — 16 jul, 

23 set 1845 -  2 set 1848 
João Baptista Leite de Oliveira Salgado (Cônego) -  15 set 1831 -

25 fev 1847
João Baptista Soares da Silveira e Souza — 12 mar 1839 
João Benedito dos Santos Abreo — 2 ago 1863 
João Carlos de Medeiros -  7 fev 1831
João Carlos Hoeppner — 13 ago 1861 — 26 ago 1862 -  18 jun 1863 —

3 jun 1867 
João Cezar Muzzi — 5 ago 1856 
João Coelho Neves — 27 jul 1819 — 11 out 1830 
João Correa de Oliveira — 18 jul 1842 
João da Costa e Silva — 13 mar 1843 
João da Costa e Souza -  6 mai 1835 
João da Maia Braga — 5 out 1842 
João da Silva Paiva — 10 nov 1858 
João de Azevedo Barbosa (Capitão) -  31 jan 1840 
João de Carvalho Vieira — 13 mar 1862 
João de Oliveira Ramos — 12 ago 1831
João dos Santos Castro — 18 dez 1838 — 7 jan 1839 — 27 jan 1843 
João Estacio de Lima Brandão — 10 jul 1844 
João Ferreira de Menezes — 29 mai 1840 
João Ferreira Soares — 6 ago 1835 
João Francisco de Souza — 5 mai 1846 
João Gomes Junqueira -  30 jul 1833 
João Ignacio da Costa — 10 dez 1833 
João Jaques da Costa Ourique — 5 abr 1843 
João Jorge Haag -  13 ago 1861 — 26 ago 1862 -  18 jun 1863 -  

27 set 1 8 6 6 -3  jun 1867 
João José de Carvalho e Freitas — 19 dez 1834 
João José Moreira — 12 dez 1865 
Joio José d'Oliveira Guimarães — 17 e 18 jan 1844 
João José Lopes — 8 mai 1838
João José Pinheiro — 18 jun 1846 — 21 jul e 23 nov 1847
João José Rodrigues — 30 ago 1832
João Joze da Silva — 12 mar 1839 — 3 jan 1840
João Joze Nunes — 10 dez 1840
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João Luis Fernandes — 2 set 1833 
João Luis Teixeira — 25 out 1828 
João Luiz Alves — 11 fev 1757 
João Marcelino Pires — 3 jun 1833 
João Maria da Silva — 31 ago 1842
João Marques da Cunha — 5 abr 1868 — 31 jul 1872 — 31 jan 1874
João Martins da Silveira — 27 mai 1868
João Moreira de Freitas — 14 jan 1814
João Pedro Krug — 6 mar 1867
João Pereira Alvares — 29 jan 1778
João Pereira de Barros — 4 nov 1833
João Ribeiro Guimarães — 5 abr 1856
João Rodrigues Barcelos — 27 jun 1854
João Rodrigues Braga — 5 jul 1819
João Rodrigues Fagundes — 5 jul 1841
João Silveira da Rosa — 29 mar 1816
João Soares dos Santos -  8 out 1840
João Teixeira de Carvalho — 18 dez 1820
Joaquim (menor) — 30 abr 1835
Joaquim (órfão) — 8 out 1839 — 15 fev 4840
Joaquim Antonio da Silva — 22 set 1862
Joaquim Antonio Rodrigues — 31 out 1833
Joaquim Antunes — 21 fev 1843
Joaquim Balbino Cordeiro — 3 abr 1835
Joaquim Caetano do Souto — 6 mar 1845
Joaquim Cândido Pinto de Castro — 16 nov 1832
Joaquim Claudio de Barbosa Pita — 22 out 1838
Joaquim Corrêa da Fonseca — 15 jun 1822
Joaquim da Costa e Silva — 18 abr 1844
Joaquim de Bittencourt Lima Maciel Brum — 2 set 1848
Joaquim de Oliveira Flores — 13 jul 1861
Joaquim de Souza — 2 set 1848
Joaquim Ferreira Gomes — 10 ago 1875
Joaquim Gomes — 23 fev, 3 abr 1833 — 18 mai 1837 — 6 fev 1838
Joaquim Ignacia da Silva — 19 dez 1867
Joaquim José da Rocha -  19 jan 1829 -  22 ago 1832
Joaquim José da Silva Figueiró — 14 nov 1866 — 19 jun 1867
Joaquim José de Souza — 23 set 1820
Joaquim Lopes da Rosa — IP jul 1846
Joaquim Machado — 14 mai, 5 jul 1841
Joaquim Manuel de Azevedo — 23 jan 1842
Joaquim Maria de Azevedo Guerra — 22 jun 1849
Joaquim Martins — 8 out 1839 — 23 mar 1841
Joaquim Mateus Pires — 5 jun 1833
Joaquim Miranda — 15 fev 1840
Joaquim Miz (Muniz) de Campos — 28 ago 1848

140



Joaquim Pedro d'Almeida — 23 mar 1841
Joaquina (escrava) — 7 fev 1831 — 5 jun 1833 — 11 set 1855
Joaquina (órfã) — IP mai 1855
Joaquina Eulalia d'Oliveira Pinto — 7 jan 1836
Joaquina Ignacia de Jesus — 27 fev 1823
Joaquina Maria de Oliveira — 30 jun 1814
José (menor) — 30 mar 1835 — 14 set 1840
José (órfão) — 14 set 1840 — 14 ago e 21 nov 1861 — 18 nov e 1Pdez 1862 —

13 mai, 30 jul e 14 out 1863 — 13 jun e 26 jul 1864 —
29 mai 1865 — 8 jun 1866 — 18 jun 1867 

José Alves Leite de Oliveira Salgado — 5 mai 1858 
José Américo da Costa — 22 set 1856 
José Antonio da Silva — 20 dez e 27 jun 1862 — 27 ago 1866 
José Antonio de Aguiar — 22 ago e 28 nov 1861 — 4 jul 1867 
José Antonio de Araujo Filgueira — 8 abr 1843 
José Antonio de Avilla — 7 out 1823 
José Antonio Gonçalves Angra — 28 jul 1858 
José Antonio Gonsalves — 6 mar 1867
José Antonio Machado Ouriques — 10 jan 1838 — 15 nov 1844
José Antonio Maciel — 27 fev 1862
José Antonio Martins — 7 out 1823
José Antonio Pereira — 26 ago 1864
José Bernardes da Rocha — 19 jan 1829
José Bernardino Bormann — IP out 1867
José Bernardino dos Santos — 1P ago, 5 mar e 29 ago 1867
José Camilo Lopes — 16 dez 1847
José Cardoso da Silva — 2 jul 1833
José Carlos de Medeiros — 6 ago 1835
José Carvalhod'Oliveira — 7 jan 1836
José Coelho do Pinho — 10 fev 1815
José d'Oliveira Guimarães — 7 mai 1838
José da Costa e Silva — 4 fev 1833 — 13 mar 1843
José da Costa Ribeiro Guimaraens — 14 nov 1834
José da Cruz Ferrari — 14 jul 1854 — 21 ago 1855 — 24 mar e 4 mai 1858
José da Silva -  30 jul 1828
José da Silva Braga — 9 set e 19 dez 1862 — 18 jun e 19 dez 1863 — 11 jul 1864
José da Silva Ferreira — 19 ago 1834 — 24 set 1842
José da Silva Flores — 12 abr, 12 ago e 3 nov 1854 — 21 ago 1855 — 5 abr e

17 dez 1856 — 4 mar e 5 mai 1858 — 14 ago 1861 —
18 nov 1 862 -30  jul 1863 -26  jul e 13 out 1864-
5 nov 1866 — 24 ago 1867 — 14 set 1868

José da Silva Guilherme — 4 nov 1833
José da Silva Guimarães Tristeza — 1P jul 1846
José da Silva Paiva — 10 nov 1858
José da Silva Tristeza — 1P jul 1846
José das Neves Pinheiro — 16 jul 1863 — 17 dez 1864
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José de Oliveira — 16 jul 1858
José de Oliveira e Souza — 17 dez 1861
José de Souza Brito — 26 out 1864
José Diaz de Souza — 16 fev 1842
José dos Santos — 13 abr 1831
José dos Santos de Morais — 13 abr 1831
José dos Santos Maciel — 12 nov 1863 — 6 mar 1866
José Duarte Pereira Lobo — 14 dez 1844
José Duarte Raposo — 17 fev 1820
José Ferreira Bastos — 14 nov 1834
José Francisco da Costa — 16 jan 1828
José Francisco de Souza — 13 jun 1846
José Francisco do Carmo — 2 set 1848
José Francisco dos Santos Pinto — 14 nov 1844
José Francisco dos Santos Pinto Júnior — 7 jul 1862
José Gomes de Andrade — 8 jan 1834
José Gomes Junqueira — 30 jul 1833 — 14 nov 1844
José Gonçalves de Freitas — 12 set 1815
José Ignacio da Silveira — 4 jun 1862 — 3 jun 1863 — 13 jun 1864 — 

29 mai 1865 — 8 jun 1866 — 18 jun 1867 
José João (órfão) — 20 dez 1862 
José João Corrêa — 10 abr 1854 
José Joaquim de Paula — IP mar 1833 
José Joaquim Ribeiro Guimarães — 6 set 1837 
José Laanes Rodrigues — 23 mai 1856 
José Luis Teixeira Lima — 25 mai 1835 
Jpsé Lemos Vieira -  12 jan 1844 
José Luiz da Costa — 12 mar 1834 
José Luiz de Azevedo — 18 dez 1858
José Machado Alves — 20 out 1826 — 8 nov 1826 — 11 fev 1835
José Manoel Botori — 29 out 1863
José Manoel de Morais — 2 mai 1833
José Manoel de Pinho — 2 mai 1839
José Manoel Roiz (Rodrigues) Pereira — 29 out 1846
José Manoel Teixeira — 2 set 1828
José Maria dos Reis — 22 set 1862
José Maria Lobo —........................ 1858
José Marques de Carvalho — 27 jul 1864 — 6 nov 1843 
José Martins de Lima — 7 abr 1868 
José Maurício de Oliveira -  9 jul 1861 -  15 jan 1862 
José Mendes — 10 abr 1816
José Pedro Alz (Alves) -  12 abr, 12 ago e 3 nov 1854 
José Pereira da Cunha Guimarães -  5 jun 1844 
José Pinto de Carvalho — 16 mar 1835 
José Pinto de Souza — 11 ago 1849 
José Pires da Silva — 7 out 1823
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José Rodrigues Carneiro — 18 set 1780
José Rodrigues d'Oliveira — 22 mar 1837
José Rodrigues da Cunha — 24 fev 1848
José Rodrigues da Silva — 2 mai 1833
José Rodrigues Gonzalves da Silva — 16 nov 1855
José Rodrigues Machado -  3 fev 1847
José Rodrigues Pereira — 6 fev 1838
José Roiz (Rodrigues) do Valle — 28 fev 1846
José Soares Rodrigues — 22 ago 1861 — 21 ago 1866
José Vicente de Cadaval — 3 set 1834 — 6 ago 1835 — 16 out 1841
José Vicente Pereira — 8 mai 1838
José Vieira de Faria — 15 out 1819
José Vieira de Macedo -  30 abr 1819 -  17 fev 1820
Josefa Cidade Vellozo -  13 jul 1866
Josefa Maria da Conceição — 25 set 1843
Josefa Maria Leonarda — 13 abr 1831
Josefina Henriqueta da Fonseca — 31 mar 1874
Josepha Clarinda Pacheco — 7 out 1826
Josepha Maria da Conceição — 16 dez 1847
Jovelina (órfã) -  2 mar 1864
Joze Alves da Asenção -  3 abr 1833
Joze Antonio Gonçalves Agra -  2 mar 1864
Joze Botelho de Arruda — 15 fev 1840
Joze da Costa e Silva — 2 mai 1839
Joze Joaquim Pires — 11 set 1841
Joze Ribeiro Baptista -  19 jan 1842
Joze Rodrigues Machado — 9 jun 1841
Joze Roiz (Rodrigues) da Silva -  17 dez 1841 -  19 dez 1844
Joze Thomaz de Lima -  14 set 1840
Joze Vicente Pereira — 20 dez 1835
Julião Ferreira Gomes — 10 ago 1875
Julio Asar Mursy — 2 fev 1832
Julio Azar Muniz (Dr.) -  16 mar 1835 -  22 out 1838
Julio Cezar Muzzi -  5 ago 1856
Julio Joaquim da Conceição -  16 out 1841 -  13 nov 1841
Justina (menor) -  4 jul 1829
Justinianna (órfã) 12 nov 1863 — 6 mar 1866

L

Laura (órfã) -  31 jan 1874
Laurinda (órfã) -  14ago 1861 -  18 nov 1862 -  30 jul 1863 -  26 jul 1864 
Laurinda da Silva Flores — 13 out 1864 
Laurinda Maria da Conceição — 18 mar 1844 
Laurinda Rosa Teixeira — 8 out 1840
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Leandro Rodrigues Chaves — 4 jul 1867 
Leocadia Maria Gomes — 14 set 1832
Leocadia Ursula do Nascimento — 7 jan 1839 — 6 mai 1840 — 9 mai e

14 set 1840 -  23 nov 1847 
Leonardo José Pereira — 9 out 1832 
Leonardo Leite de Oliveira Salgado — 27 out 1845 
Leonel Coelho da Silva — 23 mar 1836 
Leonida Maria de Lima — 25 mai 1835 
Leonor Lina — 29 nov 1825 
Leonor Lina de Anunciação — 1 set 1828 
Leonor Vieira da Anunciação — 17 fev 1820 
Lina (juiz) — IPabr 1842 
Lina Martinha da Silva — 21 mar 1865 
Lino José da Silva — 18 mai 1837 — 8 nov 1848 
Lionarda Leite de Oliveira Salgado — 15 set 1831 
Lopo Gonçalves Bastos — 14 nov 1844 
Lopo Gonçalves Martins —.25 jul 1855
Lourenço Descheimer — 5 jun 1861 — 24 fev e 8 out 1863 — 16 mar 1866 —

6 mar 1874
Lourenço Junior de Castro (major) — 22 set 1856 
Luis Antonio Fagundes — 6 mar 1845 
Luis Antonio Teixeira Linhares — 6 fev 1838 
Luisa Francisca — 3 abr 1835 
Luisa Rosa de Jesus — 10 dez 1833
Luiza (órfS) — 9 jul 1861 — 15 jan, 9 set e 19 dez 1862 — 18 jun e 19 dez 

1863 -  19 ago 1867 -  5 mar 1868 
Luiza Botelho de Arruda — 15 fev 1840 
Luiza Candida da Silveira — 4 jun 1864 
Luiza de Souza Brito — 24 set 1866 — 2 jul e 7 nov 1867 
Luiz (órfão) — 13 mai 1863 
Luiz Alves dos Santos — 19 out 1821 
Luiz Antonio da Silva Guimarães — 11 out 1853 
Luiz Antonio Teixeira Linhares — 12 mar 1839 — 8 out 1840 
Luiz Carlos Miler — 23 jun 1841 
Luiz Correa de Mello — 7 out 1826 
Luiz Ferreira Jardim — 19 ago 1834 
Luiz Ferreira Sores — 6 ago 1835 
Luiz Ignacio Pereira de Abreu — 9 mai 1840
Luiz José Rodrigues Ferreira — 4 jun 1862 — 3 jun 1863 — 13 jun 1864 -

29 mai 1865 — 8 jun 1866 — 18 jun 1867 
Luiz Pereira Marques — 12 nov 1844

M

Macedo (padre) — 18 dez 1840
Manoel (órfão) — 9 jul 1861 — 15 jan, 9 set e 19 dez 1862 — 18 jun e 19 dez 

1863 -  11 jul 1864
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Manoel Antonio da Costa Guerra -  11 jun 1842
Manoel Antonio da Cruz Brilhante -  27 out 1840
Manoel Antonio d'Oliveira -  31 mar 1848
Manoel Antonio de Castro -  14 jan 1814
Manoel Antonio de Matos — 11 jun 1855
Manoei Antonio de Oliveira — 29 nov 1831
Manoel Antonio Fagundes — 6 mar 1845 — 16 mar 1847
Manoel Antonio Soares — 6 ago 1835
Manoel Antunes Pinto — 14 jul 1814
Manoel Antonio Vaz — 5 abr 1868
Manoel Barcellos Pinheiro — 26 jul 1842
Manoel Caetano do Souto — 18 mar e 14 dez 1844 — 10 jan e 6 mar 1845
Manoel Correa da Fonseca«- 15 jun 1822
Manoel Correia da Fonseca — 30 jun 1814
Manoel da Silva Boeira — 11 mar 1874
Manoel da Silva Lima — 2 jul 1835
Manoel D'Avilla Machado — 4 mar 1825
Manoel de Azevedo — 10 mar 1817
Manoel de Macedo Brum — 20 nov 1852 — 11 out 1853 — 10 dez 1863
Manoel de Macedo Brum da Silveira — 17 mai 1848
Manoel de Macedo Pereira — 10 mai 1816
Manoel de Oliveira Ramos — 10 fev 1814 — 6 out 1826
Manoel de Souza Feijó — 12 jun 1847
Manoel Dias da Luz — 11 set 1855
Manoel Dias ds Almeida — 24 mar 1823
Manoel do Nascimento Coelho — 9 fev 1833
Manoel dos Santos Chavier — 29 abr 1823
Manoel Ferreira de Aguiar — 12 fev 1842
Manoel Ferreira de Rezende — 26 jul 1842 — 22 set 1843 — 26 jul 1846 
Manoel Ferreira Porto Filho — 5 jul 1841 
Manoel Francisco Grandeã — IP jan 1842
Manoel Francisco Grangêa — 12 fev e 16 fev, 19, 10 e 17 mar — 6 abr e

18 jul 1842
Manoel Francisco Grangeia — 8 nov e 14 nov 1844 
Manoel Francisco de Paula — 18 dez 1862 
Manoel Furtado de Mendonça — 8 ago 1834 
Manqel Gomes Soares — 6 ago 1835 
Manoel Gonçalves — 28 nov 1827 
Manoel Gonçalves Barbosa — 10 fev 1815 
Manoel Gonçalves dos Santos — 23 ago e 31 ago 1855 
Manoel Gonçalves Ferreira — 11 set 1841 
Manoel Gonçalves Ferreira Maia — 6 ago 1835 
Manoel Gonçalves Pinheiro — 23 nov 1847 
Manoel Gonçalves Punilha Filho — 19 mai 1855 
Manoel Ignacio Alz dos Reys — 5 abr 1843
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Manoel Ignácio da Silveira — 9 jul 1861 — 15 jan, 9 set e 19 dez 1862 — 18 jun
1863 -  4 jun e 11 jul 1864 -  24 nov 1865 -
30 ago 1866 -  26 dez 1 8 6 7 -6  abr 1868 

Manoel Ignacio da Silveira Filho — 11 jul 1864 
Manoel Jacintho — 6 nov 1843 — 21 ago 1844 — 2 out 1846 
Manoel Joaquim de Souza — 13 set 1814 
Manoel Joaquim Duarte — 8 out 1840 
Manoel Joaquim Pires de Carvalho — 8 jan 1834 
Manoel José Bastos — 12 mar 1842 
Manoel José da Costa — 6 nov 1843 
Manoel José de Campos (Dr.) — 9 nov 1848 
Manoel José de Campos Porto — 22 out 1838
Manoel José de Freitas Travassos — 17 jan 1844 — 10 abr 1854 — 18 dez 1861
Manoel José de Leao — 2 jun 1842
Manoel José Esteves — 20 set 1849
Manoel José Pinheiro — 29 abr 1823 — 18 jun 1846
Manoel José Pires — 22 jul 1853
Manoel José Teixeira — 17 ago 1842
Manoel José Vieira — 27 ago 1861
Manoel Joze de Azevedo Filho — 13 out 1840
Manoel Joze Ferreira Lopes — 12 fev 1842
Manoel Junior de Freitas — 15 dez e 18 jun 1846
Manoel Leite Vieira Guimarães — 28 nov 1861
Manoel Machado Pacheco — 29 nov 1831 — 16 nov 1832
Manoel Monteiro de Souza — 2i ago 1844
Manoel Nunes da Silva -  16 ago 1816 -  29 nov 1831
Manoel Pereira da Silva — 14 fev 1842
Manoel Pereira de Barros — 12 nov 1844
Manoel Pereira de Macedo — 30 set 1825 — 8 mai 1827
Manoel Pinheiro d' Annunciaçâto — 29 jul 1833
Manoel Rodrigues da Cunha — 9 mai 1845 — 24 fev 1848
Manoel Rodrigues da Silva — 9 out 1832 — 6 mai 1840
Manoel Roiz da Cunha — 24 fev 1848
Manoel Vellozo Rebello — 13 jul 1866
Manoel Xavier de Paiva Magalhaens — 29 mar 1833
Manoel Xavier Pereira de Brito — 27 fev 1846
Manoella Rosa dos Prazeres -  21 fev 1843
Manuel Ferreira de Resende — 22 set 1843
Manuel José (órfffo) -  22 set 1843
Manuel José Esteves Filho — 12 nov 1849
Manuel José Machado — 17 jan 1844
Marcolina (6rfS) — 27 jun 1854
Marcos Lourenço dos Santos — 27 ago 1855
Margarida (órfâT> — 10 abr 1854
Margarida Calcin (órfâT) — 24 fev e 8 out 1863 — 16 mar 1866 — 3 mar 1874 
Margarida Diolinda dos Santos — 11 jan 1843 
Margarida Joaquina Ribeiro — 18 jan 1849
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Margarida Rosa d'Abreu — 23 ago 1847 
Maria (menor) — 16 mar 1835
Maria (órfâD -  22 set 1856 -  6 ago 1863 -  5 dez 1864 -  31 ago 1866
Maria Amalia de Carvalho -  29 out 1863
Maria Andrade da Conceição — 29 nov 1831
Maria Angélica da Silva — 23 jan 1842
Maria Angelina Pereira Neves — 14 nov 1844
Maria Antonia (órfã) -  13 ago 1861 -  26 ago 1862 -  18 jun 1863 -  27 jul 

1866 — 3 jun 1867 
Maria Antonia de Jesus -  5 jun 1844 
Maria Antunes da Conceição — 31 mar 1848 
Maria Antunes Pinto — 14 jul 1814 
Maria Apolinaria de Paiva — 16 nov 1855 
Maria Bibiana — 11 ago 1849 
Maria Camilla da Conceição — 25 set 1843
Maria Candida de Jesus Ferreira — 4 jun 1862 — 3 jun 1863 — 13 jun 1864 —

29 mai-1865 — 18 jun 1867
Maria Carolina — 11 set 1855
Maria Carolina Polly — 31 mai 1956
Maria Coelho de Pinho — lOfev 1815
Maria de Annumpciáção Castro — 16 nov 1832
Maria da Conceição —19 jan 1829
Maria de Jesus — 24 mar 1823
Maria Delfina da Encarnação — 5 abr 1843
Maria Delfina da Fonseca — 16 jan 1828
Maria Delfina de Oliveira Salgado — 15 set 1831
Maria do Carmo — 12 set 1815
Maria do Carmo (menor) 10 nov e 17 dez 1846
Maria do Carmo Bella Guarda — 7 jan 1836
Maria Dorothea de Figueredo — 19 dez 1862
Maria Emilia (órfã) — 1P ago 1867 — 5 mar 1868
Maria Emilia de Carvalho — 29 nov e 29 dez 1844
Maria Felicia dos Reis -  25 jun 1846
Maria Florisbela da Conceição — 13 jun 1855
Maria Ignacia da Silva -  16 abr 1858 -  14 ago e 21 nov 1861 -  14 out 1863
Maria Joaquina das Dores — 2 mai 1833
Maria Joaquina das Neves — 6 jun 1832
Maria Joaquina de Lima — 31 mai 1834
Maria Joaquina de Menezes -  24 fev 1848
Maria Joaquina de Souza -  23 set e 18 dez 1820
Maria Joaquina da Conceição — 24 set 1842
Maria José (órfã) —.22 ago 1861 — 21 ago 1866
Maria José Alves — 12 mar 1842
Maria José de Annunciação — 19 dez 1867
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Maria Josefa da Conceição — 5 out 1848
Maria Leopoldina Gonçalves de Carvalho — 29 out 1863 -  8 ago 1864
Maria Nuncia de Macedo — 30 set 1825 — 8 mai 1827
Maria Nunes da Silva — 16 ago 1816
Maria Pires — 9 jan 1815
Maria Rosa de Jesus — 9 jun 1841
Maria Senhorinha da Silveira — 6 nov 1867
Maria Vicencia Antunes — 26 abr 1834
Maria Vicencia da Conceição — 30 abr 1819
Martinho Antonio dos Santos -  5 jun 1844
Martiniano (órfão) — 6 ago 1835
Martiniano (órfão) — 12 mar 1839
Mathias da Silveira e Souza (Padre) — 15 mai 1825
Mathildes Faustina de Macedo — 10 mai 1816
Mauricia Joaquina da Silva — 31 jul 1848
Mauricio da Silva Tristeza — 31 jul 1848
Maximiano Roiz (Rodrigues) da Cunha -  24 fev 1848
Miguel Antonio da Silva — 21 mar 1867
Miguel Antonio de Macedo - 1 9  jan 1829
Miguel Leite de Souza Bastos -  16 jul 1845
Mosa de Jesus -  22 ago 1861
Motta (juiz) -  1? abr 1842

N

Nathaniel B. Neolle — 5 out 1835
Nicolau Hasslocher — 30 mar 1858 — 9 ago 1858

O

Octavio (órfão) — 10 set 1868
Olinda (órfã) — 10 set 1868
Orestes Rodrigues Araujo (Padre) — 2 fev 1832
Oxar (órfão) -  10 set 1868
Oswaldo (órfão) — 10 set 1868

P

Paulo José da Silva — 16 jul 1835 
Pedro Alves de Alencar — 10 mar 1858
Pedro Calsim -  8 out 1863 -  16 mar 1866 -  6 mar 1867 -  3 mar 1874
Pedro Carlos da Gama Lobo Pita — 22 out 1838
Pedro Joze Ferreira — 14 dez 1844 — 27 jul 1864
Pedro Rodrigues Fernando Chaves — 17 jan 1844
3ermetivo José Lopes — 25 set 1843
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Perpetua Rosa de Lima — 14 nov 1834 
Policarpo (menor) — 30 abr 1839 
Policarpo José Lopes — 5 jun 1844 
Porcina (órfã) -  10 dez 1833 -  15 doz 1846 
Porcina Manuella de Araujo — 8 mai 1848 
Prudencio José da Camara e Sá -  20 dez 1862 
Pulicarpo (menor) — 22 set 1843 
Purcina Manoela de Araujo — 18 jun 1846

Q

Quintiliano Raupp — 10 set 1868 

R

Renovato Machado — 20 out e 8 nov 1826 
Ricardo de Souza Paula — 16 out 1841 
Ricardo Maria de Jesus — 12 nov « 20 set 1849 
Rita (órfã) — 26 out 1864
Rita Antonia de Brito — 13 mai 1863 — 26 out 1864 — 2 jul e 7 nov 1867 
Rita Belarmina Prates — 13 abr 1831 
Rita Candida Cidade — 5 jun 1833
Rita Candida da Silva —.......................... 1858
Rita Centorina da Silva — 13 jun 1846
Rita Machado de Carvalho Marques — 12 nov 1844
Rita Maria (escrava) — 3 jul 1822 — 13 ago 1832
Rita Maria da Conceição — 12 nov 1838
Rita Maria MachadO de Carvalho — 28 jun 1838
Rita Moreira Ramos — 21 jun 1856
Rita Vieira da Cunha — 11 out 1849
Roberto Lourenço da Silva — 12 nov 1849 — 24 mai 1856
Rodrigo de Azambuja Villa Nova — 7 out 1863
Rogério Teixeira Ferreira — 6 mai 1829
Romana Gomes Junqueira — 22 set 1843
Rosa (órfã) -  25 out 1828
Rosa Constança Guilhermina da Silva — 4 nov 1833
Rosa Laurinda Leopoldina de Almeida Flores -  12 ago 1854
Rosa Luiza de Carvalho — 28 jul 1858
Rosa Maria da Conceição — 1P mar 1833
Rosa Maria Teixeira -  6 fev 1838
Rosaura Antonia de Oliveira — 18 out 1825
Roza de Jesus -  21 ago 1866 -  17 mar 1874
Roza Emilia da Cunha — 5 mar 1868
Rozina (órfã) -  5 abr 1868
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s

Salgado (cônego) — 27 few 1846 
Sebastião (escravo) — 30 abr e 3 jun 1833 
Sebastião Franqisco Grangeia — 8 e 14 nov 1844 
Sebastião José Machado — 11 fev 1835 
Sebastião Xavier de Souza — 9 jan 1815 
Semião da Cunha Brochado — 10 set 1868
Serafim Antonio Pereira — 24 mai 1856 — 21 nov 1861 — 26 ago 1864
Severino José Antonio — 26 jul 1842 — 22 set 1843
Severino José dos Santos — 18 dez 1838
Severo José da Costa — 22 ago 1861 — 4 jul 1867
Sezefredo da Costa Torres — 16 jul 1858
Silvana Rosa — 12 jul 1814
Silvestre de Andrade — 27 ago 1814 e 29 jul 1833
Silvestre José Soeiro — 12 nov 1863
Sipriano Rodrigues Braga — 6 jun 1825

T

Tereza Francisca de Jesus — 30 abr 1839 
Theodoro (órfão) — 12 ago 1863 — 10 abr 1867 
Theodoro Mendes de Oliveira — 10 mar 1858 
Thereze Antonio de Azevedo Silveira — 18 dez 1858 
Thimotheo — 15 mai 1825 
Thiodora Maria da Silva — 29 nov 1831 
Thomas José de Souza — 19 dez 1867 
Thomaz de Aquino Araujo — 19 dez 1866 
Thome José de Araujo — 21 ago 1855 — 17 dez 1856 
Tristão Barreto Pereira Pinto — 20 out 1849 
Tristão Geremias de Moraes — 18 jan 1849

ü
Ubaldina (órfã) — 12 ago 1854 
Urbano (órfão) — 9 ago 1864

V

Valentim (órfão) — 30 mar 1858
Valentim Diehl — 17 jun 1857 — 9 ago 1858 — 29 out 1862 — 12 ago 1863 -  

27 jul 1864 -  10 abr 1867 
Vicencia Antonia da Silva — 2 jun 1856 
Vicencia Rosa de Jesus — 9 jun 1841 — 3 fev 1847 
Vicente Gonçalves de Carvalho — 23 nov 1847
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Vicente José de Carvalho — 21 jul 1847 
Vicente Trindade Barcellos — 16 jul 1863 
Victorio Silveira de Souza — 6 nov 1867 
Villas Boas — 2 set 1848

W

Wenceslao Antonio da Silva — 20 mar 1839 

Z

Zeferino Antonio dos Santos — 23 jul 1861 
Zulmira (órfã) — 1Pago 1867 — 5 mar 1868
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4.3 RECIBOS DE EMPRÉSTIMOS

1850
agosto 
31 -

outubro 
22 -  

novembro 
22  -

1851
junho 
29 -

agosto
5

19 -

novembro
4

1852
maio 
14 -

agosto 
10 -

1853
fevereiro 
16 -

março
8

junho 
10 -

Importância pertencente aos órfãos Augusto e Ernesto, filhos de 
Paulo Augusto Cartier — n? ilegível.

Idem, pertencente ao órfão Manoel Gonsalves Punilha — n? 102.

Idem, pertencente aos órfãos Rita, Antonio e Malvina, filhos de 
Antonio Vieira da Cunha — n? 159.

Idem, pertencente ao órfão José, filho de Severo José da Costa — 
n? 3.

Idem, pertencente ao órfão Casimiro, filho do Cel. Casimiro Jo
sé da Câmara e Sá — n? 7.
Idem, pertencente aos filhos de Victorino Pereira dos Santos — 
n? 11.

Idem, pertencente a Angelo e Emilia, filhos de Hermenegildo An
gelo da Fonseca -  nP 77.

Idem, pertencente aos órfãos Francisca, Isalina, Gelsumina, Mili- 
na, José, Antonio e Laurinda, filhos de José da Silva Flores — nP 
248

Idem, pertencente a Marcos e Belmira, filhos de João Antonio 
Lourenço — n? 13

Idem, pertencente à órfã Justinianna, filha do finado Silvestre Jo
sé Seixas — nP 165.

Idem, pertencente aos órfãos José, Joáo e Antonia, filhos do fina
do Manoel Ferreira de Aguiar — nP 184.

Idem, pertencente à órfã Rita, filha do finado José Maria Lobo -  
nP 335.
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julho 
19 -

19 -

26 -

outubro 
11 -

novembro 
12 -

1854
abril
15 -

maio 
12 -

12 -

julho 
21 -

27 -

novembro 
11 -

dezembro
5
9

16 -  

16 -

1855
maio 
1?  -

julho 
10 -

Idem, pertencente aos órfãos filhos do finado João Antonio de 
Paiva — n? 4.
Idem, pertencente aos órfãos do finado José da Silva Flores — 
n? 5.
Idem, pertencente aos órfãos Maria, Joâo e Bebianna, netos do 
finado Joaquim Francisco Homem — nP 9.

Idem, pertencente aos órfãos Angelo, Emilia e Camillo, filhos do 
finado Herménegildo Angelo da Fonseca — nP 55.

Idem, pertencente à órfã Castorina, filha do finado José de Oli
veira -  nP 80.

Idem, pertencente aos órfãos Antonio e Margarida, filhos do Co
mendador Manoel José de Freitas Travassos -  n? 47.

Idem, pertencente ao órfão Lourenço, filho do finado Américo da 
Silva — n? 83.
Idem, pertencente aos órfãos filhos do finado José da Silva Flores
-  n? 84.

Idem, pertencente aos órfãos José, Clara e Thomaz, filhos do fale
cido José da Cruz Ferrari — n? 9.
Idem, pertencente aos órfãos Francisco e Marcolina, filhos do f i
nado Desiderio de Souza Feijó -  nP 13.

Idem, pertencente aos órfãos Francisco, Idalina, Gelsumina, Uta- 
lina e Laurinda, filhos do finado José da Silva Flores — n? 101.

Idem, pertencente aos órfãos filhos do finado Ignacio Martins — 
Idem, pertencente ao órfão Horacio, legatário do finado Manoel 
Barreto Ribeiro — nP 29.
Idem, pertencente à órfã Antonia Ferreira de Aguiar, filha do f i
nado Manoel Ferreira de Aguiar — n? 32.
Idem, pertencente â órfã Castorina, filha do finado José de Oli
veira — nP 33.

Idem, pertencente à órfã Joaquína, legatária do finado Antonio 
Martins Barbosa — n? 104.

Idem, pertencente aos órfãos, filhos do finado José Fernandes 
Palmeiro, de nomes José e Felisberta — n? 4.
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25 -

setembro 
13 -

1856
maio
5

9

junho
4

4

4

21 -

julho
9

9

setembro
1?

1?

6 

12

outubro
16

dezembro
10

12 -

10

Idem, pertencente à órfã Edalina, filha da finada Profiria Anto
nia d'Oliveira — n? 6.
Idem, pertencente aos órfãos, filhos do finado Francisco das Cha
gas Araujo — n? 12.

Idem, pertencente aos órfãos Augusto e Henrique, filhos do fina
do Barão de Gravataf — n? 38.

Idèm, pertencente à órfã, filha do finado José Luiz d'Azevedo — 
n? 190.
Idem, pertencente ao órfão José, filho da finada d. Maria Candida 
de Jezus Ferreira e tutelado de Luiz José Rodrigues Ferreira — 
n? 198.

Idem, pertencente à órfã Emilia, filha natural de Vicencia Anto
nia da Silva — n? 208.
Idem; pertencente ao órfão José, filho do finado Serafim Anto
nio Pereira — n? 209.
Idem, pertencente à órfã Edalina, filha do finado Roberto Lou- 
renço da Silva — n? 210.
Idem, pertencente aos órfãos Florinda e Maria, filhas do finado 
José Soares Rodrigues — n? 256.

Idem, pertencente aos órfãos João e José, filhos do finado Manoel 
Ferreira d'Aguiar — n? 6.
Idem, pertencente ao órfão Francisco, filho do finado George 
Wilsson —‘ n? 7.

Idem, pertencente à órfã Thereza Antonia d'Azevedo Silveira, fi
lha do finado José Luiz d'Azevedo — n? 32.
Idem, pertencente aos órfãos Gonçalo, Idalina e Angelo, filhos do 
finado Angelo Henriques da Silva — n? 33.
Idem, pertencente aos órfãos Antão Maria, Antonio e Manoela, 
filhos do finado Manoel Francisco de Paula — nP 41.
Idem, pertencente aos órfãos Cândido e João, filhos do finado 
José Ignacio d'Oliveira — nP 47.

Idem, pertencente ao mentecapto José Antonio d'Aguiar, filho do 
finado Severo José da Costa — nP 75.

Idem, pertencente à herança do finado Tenente Francisco das 
Chagas Araujo — n? 118.
Idem, pertencente à órfã Rita, do finado Alexandre Coelho Fra
goso — n? 119.

154



1857
maio
14

18

junho
8

17

18

23

agosto
10

18

novembro
3

dezembro
12

1858
março
11

30

maio
12

Idem, pertencente â órfã Catharina, filha e herdeira do finado 
Pedro Calsim — nP 234.
Idem, pertencente aos órfãos João e Belicia, filhos do finado Cân
dido Peixoto de Miranda — nP 238.

Idem, pertencente aos órfãos Manoel, Luiza, Antonio e Affonso, 
filhos do finado Manoel Ignacio da Silveira — nP 254.
Idem, pertence ao órfão Joáo, filho do finado Joaquim Viei
ra da Cunha — n? 256.
Idem, pertencente aos órfãos Guilhermina, Valentim, João, Au
gusto, Maria, Theodoro e Frederico, filhos do finado Valentim 
Dicht — nP 258.
Idem, pertencente aos órfãos Guilhermina, Valentim, João, Au
gusto, Maria, Theodoro e Frederico, filhos do finado Valentim 
Dicht n? 262.

Idem, pertencente aos órfãos e herdeiros do finado José das Neves 
Pinheiro, de nomes José, Anna, Antonio, Francisco,-Luiz e Enira
— nP 21.
Idem, pertencente aos órfãos Gonçalo, Edalina e Angelo, filhos 
do finado Angelo Henrique da Silva — nP 26.

Idem, pertencénte ao menor Francisco d'Aquino, legatário do f i
nado Thomaz d'Aquino Araújo — nP 88:

Idem, pertencente aos órfãos Manoel, Luiza, Antonio e Affonso, 
filhos e herdeiros do finado Manoel Ignacio da Silveira — nP 93. 
Idem, pertencente á órfã Thereza, filha e herdeira do finado José 
Luiz d'Azevedo — n? 100.

Idem, pertencente aos órfãos, filhos do finado Francisco de Salles 
Cardazo, pertencente aos herdeiros Maria, João, Vitorino e Maria
-  nP 160.
Idem, pertencente aos órfãos Elizabeth, Maria Antonia e João, 
filhos do finado João Carlos Hoepner — nP 173.

Idem, pertencente aos órfãos Felisberto e Emília, por herança de 
sua finada avó Anna Pereira dos Santos — n? 222.
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junho
16

julho
7

7

14

14

14
agosto
11

setembro
1?

29

novembro
10

10

dezembro
18

1859
Fevereiro
>4

14

narço

Idem, pertencente ao órfão Francisco, legatário do finado Tho- 
maz d'Aquino e Araújo — n? 246.

Idem, pertencente aos órfãos Gonçalo e Idalina, filhos dos herdei
ros do finado Angelo Henrique da Silva — n? 2.
Idem, pertencente à órfã Thereza, filha legítima do finado José 
Luiz d’Azevedo — n? 3.
Idem, pertencente à herança de d. Maria Dorothea de Figueiredo
— n? 6.
Idem, pertencente â massa geral dos órfãos que sofreram alcance 
do tempo em que serviu o ex-juiz de órfãos, dr. Jacinto da Silva 
Lima — nP 7.
Idem, pertencente à herança de Constantino José Teixeira — nP 8.

Idem, pertencente â herdeira Lilia, filha do finado Ten. Cel. Cons
tantino José Teixeira — n? 24.

Idem, pertencente ao órfão Francisco, filho do finado alferes Vi
cente Francisco Dias, a fim de renda — nP 32.
Idem, pertencente ao órfão Rodrigo, filho dá finada Henriqueta 
Flora Guimarães — nP 41.

Idem, pertencente ao órfão Bernardo de Castilho Maia, filho do f i
nado Manoel de Nascimento, digo, do finado Henrique Maia de 
Castilho — n? 82.
Idem, pertencente aos órfãos João e Jerônimo, filhos do finado 
Manoel do Nascimento Coelho — nP 83.

Idem, pertencente aos órfãos João e José, filhos do finado Manoel 
Ferreira d’Aguiar — nP 115.

Idem, pertencente à órfã Rozina, filha do finado Manoel Antonio 
V a z - nP 192.
Idem, pertencente à herança da finada d. Anna Francisca Leitão
-  nP 193.

Idem, pertencente ao órfão Francisco, filho do falecido Manoel 
Velloso Rebello -  nP 199.
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23

maio
11

julho
11

28

agosto
31

31

31

setembro
14

27

27

novembro
10

30

1860
março
19

outubro
5

novembro
9

17

19

Idem, pertencente à órfã Adelaide, filha do finado Tenente Coro
nel Joaquim Antonio da Silva — n? 218.
Idem, pertencente aos órfãos Joaquim, Balthazar, Maria, Gabriel 
e Francisco, filhos do falecido Gabriel Jos6 Flores — n? 225.

Idem, pertencente ao órfão JosS, filho do finado José Ignácio 
da Silveira — n? ilegível.

Idem, pertencente â órfã Idalina, filha de Roberto Lourenço da 
Silva — n? 5.
Idem, pertencente à herança de dona An na Francisca Leitão — 
n? 10.

Idem, pertencente ao órfão Francisco, filho do finado Manoel Vel 
lozo Rebello -  n? 29.
Idem, pertencente à herança de dona Anna Francisca Leitão — 
n? 30.
Idem, pertencente ao órfão Francisco de Aquino, legatário do 
finado Thomaz de Aquino Araújo — n? 31.

Idem, pertencente â demente Felisbina Barcellos da Silva -  n? 
47.
Idem, pertencente a Guilherme e Francisca, filhos do finado 
Guilherme Borman — n? 52.
Idem, pertencente aos órfãos Pedro e Josó, filhos do finado Gui
lherme Borman — nP 53.

Idem, pertencente aos herdeiros da finada d. Anna Francisca Lei
tão — n? 96.
Idem, pertencente às órfãs Emilia e Etelvina, filhas do finado Cân
dido Pereira Maciel — n? 103.

Idem, pertencente ao órfão Francisco, filho do finado Manoel 
Vellozo Rebello -  n? 191.

Idem, pertencente a Rozina, filha do finado Manoel Antonio 
Vaz -  n? 50.

Idem, pertencente a José, Ventura, Raphael e Gabriel, filhos do 
finado José Marques do Carvalho — nP 80.
Idem, pertencente à herança de d. Anna Francisca Leitão — n? 
88.
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1861
março
9 — Idem, pertencente à Catharina e Margarida, filhas do finado Pedro 

Calcim — n? 211.
16 — Idem, pertencente ao órfão Antonio, filho da finada Anna Joaqui- 

na de Araújo — n? 229.
abril
27 — Idem, pertencente ao órfão Manoel, filho de Manoel da Costa 

Monteiro — n? 308.
maio
18 — Idem, pertencente ao órfão Francisco, filho do finado cap. Ma

noel Vellozo Rebello — n? 358.

1862
agosto
21 — Importância recebida pelo tesoureiro do Juízo dos órfãos, prove

niente do empréstimo do cofre dos mesmos — n? 100.

158



4.4 INDICE ONOMÁSTICO

A

Adelaide (órfã) — 17 mar 1859 
Affonso (órfão) — 8 jun e 12 dez 1857.
Alexandre Coelho Fragoso — 10 dez 1856 
Américo da Silva — 12 mai 1854
Angelo (órfão) -  4 nov 1851 -  11 out 1853 — 19 set 1856-18 ago 1857 
Angelo Henrique da Silva — 19 set 1856 — 18 ago 1857 — 7 jul 1858 
Anna (órfã) — 10 ago 1857
Anna Francisca Leitão -  24 fev, 28 e 31 jul e 10 nov 1859 -  19 nov 1860
Anna Joaquina de Araujo -  16 mar 1861
Anna Pereira dos Santos — 12 mai 1858
Antão Maria (órfão) — 6 set 1856
Antonia (órfã) — 8 mar 1853
Antonia Ferreira de Aguiar (órfã) — 16 dez 1854
Antonio (órfão) — 22 out 1850 — 14 mai 1852 — 15 abr 1854 — 6 set 1856 — 

8 jun, 10 ago e 12 dez 1857 — 16 mar 1861 
Antonio Martins Barbosa — 1P mai 1855 
Antonio Vieira da Cunha — 22 out 1850
Augusto (órfão) -  31 ago 1850 -  13 set 1855 -  18 e 23 jun 1857 

B

Balthazar (órfão) — 17 mar 1859 
Bebianna (órfã) — 26 jul 1853 
Belicia (órfã) — 18 mai 18b/
Belmira (órfã) — 10 ago 1852
Bernardo de Castilho Maia (órfao) — 10 nov 1858

C

Camillo (órfão) — 11 out 1853
Cândido (órfão) — 12 set 1856
Cândido Peixoto de Miranda — 18 mai 1857
Candido Pereira Maciel — 30 nov 1859
Casimiro (órfão) -  5 ago 1851
Casimiro José da Câmara e Sá (coronel) — 5 ago 1851
Castorina (órfã) — 12 nov 1853 — 16 dez 1854
Catharina (órfã) — 14 mai 1857 — 9 mar 1861
Clara (órfã) — 21 jul 1854
Constantino José Teixeira (tenente-coronel) — 14 jul e 11 ago 1858
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D

Desiderio de Souza Feijó — 27 jul 1854 

E

Edalina (órfã) -  12 jul 1 8 5 5 -4  jun 1856 -  18 ago 1857 
Elizabet (órfã) — 30 mar 1858
Emilia (órfã) — 4 nov 1851 — 11 out 1853 — 4 jun 1856 — 12 mai 1858 —

30 nov 1859 
Enira (órfão) — 10 ago 1857 
Ernesto (órfão) — 31 ago 1850 
Etelvina (órfã) — 30 nov 1859

F

Felisberta (órfã) — 10 julho 1855 
Felisberto (órfão) — 12 mai 1858 
Felisbina Barcellos da Silva — 14 set 1859 
Florinda (órfã) — 21 jun 1856 
Francisca (órfã) — 14 mai 1852 — 27 set 1859
Francisco (órfão) — 27 jul e 11 nov.1854 — 9 jul 1856 — 10 ago 1857 —

16 jun e 19 set 1858 — 31 jul, 2 e 23 mar 1859 —19 mar 
1860- 18 mai 1861 

Francisco d'Aquino — 3 nov 1857 
Francisco de Aquino — 31 jul 1859 
Francisco das Chagas Araujo — 25 jul 1855 — 10 dez 1856 
Francisco de Salles Cardozo — 11 mar 1858 
Frederico (órfão) — 18 jun e 23 jun 1857

G

Gabriel (órfão) — 23 mar 1859 — 9 nov 1860
Gabriel José Flores — 23 mar 1859
George Wilsson — 9 jul 1856
Gelsumina (órfã) -  14 mai 1852 — 11 nov 1854
Gonçalo (órfão) — 19 set 1856 — 18 ago 1857 — 7 jul 1858
Guilherme (órfão) — 27 set 1859
Guilherme Borman — 27 set 1859
Guilhermina (órfã) — 18 e 23 jun 1857
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H

Henrique (órfão) — 13 set 1855
Henrique Maia de Castilho — 10 nov 1858
Henriqueta Flora Guimarães — 29 set 1858
Hermenegildo Angelo da Fonseca — 4 nov 1851 — 11 out 1853
Horacio (órfão) — 9 dez 1854

I

Idalina (órfã) -  11 nov 1854- 1?set 1856 -  7 jul 1858 -  11 jul 1859 
Ignacio Martins — 5 dez 1854 
Isalina (órfã) — 14 mai 1852

J

Jacinto da Silva Lima (Dr.) -  14 jul 1858 
Jeronimo (órfão) — 10 nov 1858
João (órfão) — 8 mar e 26 jul 1853 — 9 jul e 12 set 1856 — 18 mai, 17, 18 e

23 jun 1857 — 11 e 30 mar, 10 nov e 18 dez 1858 
João Antonio de Paiva — 19 jul 1853 
João Antonio Lourenço — 10 ago 1852 
João Carlos Hoepner — 30 mar 1858 
Joaquim (órfão) — 23 mar 1859 
Joaquim Antonio da Silva — 17 mar 1859 
Joaquim Francisco Homem — 26 jul 1853 
Joaquim Vieira da Cunha — 17 jun 1857 
Joaquina (órfã) — 19 mai 1855
José (órfão) — 29 jun 1851 — 14 mai 1852 — 8 mar 1853 — 21 jul 1854 —

10 jul 1855 — 9 mai, 4 jun, 9 jul 1856 — 10 ago 1857 —
18 dez 1858 — 11 mai e 27 set 1859 — 9 nov 1860 

José Antonio d'Aguiar -  16 out 1856 
José da Cruz Ferrari — 21 jul 1854
José da Silva Flores — 14 mai 1852 — 19 jul 1853 — 12 mai e 11 nov 1854
José das Neves Pinheiro -  10 ago 1857
José de Oliveira — 12 nov 1853 — 16 dez 1854
José Fernandes Palmeiro — 10 jul 1855
José Ignacio d'Oliveira -  12 set 1856 -  11 mai 1859
José Luiz d'Azevedo — 5 mai e 1?set1856— 17dez1857— 7 jul 1858
José Maria Lobo -  10 jun 1853
José Marques de Carvalho -  9 nov 1860
José Soares Rodrigues — 21 jun 1856
Justinianna (órfã) — 16 fev 1853
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L

Laurinda (órfã) —.14 mai 1852— 11 nov 1854
Lilia (órfã) — 11 ago 1858
Luiz (órfão) — 10 ago 1857
Luiz José Rodrigues Ferreira — 9 mai 1856
Luiza (órfã) — 8 jun e 12 dez 1857
Lourenço (órfão) — 12 mai 1854

M

Malvina (órfã) — 22 out 1850
Manoel (órfão) — 8 jun e 12 dez 1857 — 27 abr 1861
Manoel Antonio Vaz — 24 fev 1859 — 5 out 1860
Manoel Barreto Ribeiro — 9 dez 1854
Manoel da Costa — 27 abr 1861
Manoel do Nascimento Coelho — 10 nov 1858
Manoel Ferreira de Aguiar — 8 mar 1853 — 16 dez 1854 — 9 jul 1856 —

18 dez 1858 
Manoel Francisco de Paula — 6 set 1856 
Manoel Gonsalves Punilha — 22 out 1850 
Manoel Ignacio da Silveira — 8 jun e 12 dez 1857 
Manoel José de Freitas Travassos — 15 abr 1854
Manoel Vellozo Rebello (capitão) — 2 mar e 31 jul 1859 — 19 mar 1860 —

18 mai 1861
Manoela (órfã) — 6 set 1856
Marcolina (órfã) — 27 jul 1854
Marcos (órfão) — 10 ago 1852
Margarida (órfã) — 15 abr 1854 e 9 mar 1861
Maria (órfã) -  26 jul 1853 -  21 jun 1856 -  23 mar 1859
Maria Antonia (órfã) — 18 e 23 jun 1857 — 11 e 30 mar 1858
Maria Candida de Jezus Ferreira — 9 mai 1856
Maria Dorothea de Figueiredo — 14 jul 1858
Milina (órfã) — 14 mai 1852
P

Paulo Augusto Cartier — 31 ago 1850 
Pedro (órfão) — 27 set 1859 
Pedro Calcim -  14 mai 1857 -  9 mar 1861 
Prof iria Antonia d'Oliveira — 12 jul 1855

R

Raphael (órfão) — 9 nov 1860
Rita (órfã) - 2 2  ago 1850- 10 jun 1853 -  10 dez 1856
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Roberto Lourenço da Silva — 4 jun 1856 — 11 jul 1859
Rodrigo (órfão) — 29 set 1858
Rozina (órfã) — 24 fev 1859 — 5 out 1860

S

Silvestre José Seixas — 16 fev 1853
Serafim Antonio Pereira — 4 mai 1856
Severo José da Costa — 29 jun 18D1 — 16 out 1856

T

Theodoro (órfão) — 18 jun e 23 jun 1857 
Thereza (órfã) -  17 dez 1857 -  7 jul 1858 
Thereza Antonia d'Azevedo Silveira — IP set 1856 
Thomaz (órfão) — 21 jul 1854
Thomaz d'Aquino Araujo — 3 nov 1857 —16 jun 1858 — 31 jul 1859 

U

Utalina (órfã) — 11 nov 1854

V

Valentim (órfão) — 18 e 23 jun 1857 
Valentim Dicht — 18 e 23 jun 1857 
Ventura (órfã) —9 nov 1860 
Vicencia Antonia da Silva — 4 jun 1856 
Vicente Francisco Dias — 1P set 1858 
Victorino (órfão) — 11 mar 1858 
Victorino Pereira do Santos — 19 ago 1851
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SEGUNDA PARTE 

VIDA DO ARQUIVO
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SESQUICENTENÁRIO DO ARQUIVO HISTÓRICO 
DO MUNICifMO DE PORTO ALEGRE

Muitas pessoas estranharam, quando foi divulgado pela imprensa local, que 
o Arquivo Histórico do Município de Porto Alegre comemoraria o seu sesquicente- 
nário neste ano de 1980. (Correio do Povo de 25.3.1980 e 23.4.1980). E enten
de-se que isto tenha ocorrido.

O acervo que atualmente é relacionado em guias, inventários, catálogos e 
outros instrumentos de trabalho esteve até bem pouco tempo inacessível ao pú
blico estudioso, que nem mesmo sabia de sua existência. Embora criado em 
1830, conforme documentação recentemente descoberta (ata do dia 23 de mar
ço), deixou de existir praticamente não se sabe a partir de quando, porque ficou 
de mistura com o acervo do arquivo intermediário (chamado arquivo público), 
ou passou a ser entendido como parte da biblioteca do município.

Em algumas oportunidades, no entanto, mereceu menções em destaque 
como foi o caso da época da publicação do Boletim Municipal, no qual eram in
seridos artigos ou notas do seu diretor, em mistura com leis, decretos e atos do 
governo municipal. Mas a falta de instrumento de trabalho para a consulta, a ca
rência de meios de toda a ordem e o entendimento do funcionamento de um ór
gão desta natureza constituíram obstáculos para o atendimento ao pesquisador.

Mas felizmente, apesar de tudo isto, o acervo básico, aquele pelo qual a Câ
mara há cento e cinqüenta anos se interessava, foi conservado e foi ele o núcleo 
de interesse para motivação do Arquivo Histórico do Município de Porto Alegre, 
no ano de 1972 (ver, a seguir. Cronologia).

ê lamentável que sua existência tenha sido "fechada" durante tanto tem
po. Estamos convencidos de que conhecida e divulgada a sua existência, teria sal
vo muita documentação dos diversos arquivos correntes do município e teria si
do, logicamente, escolhido pelo público para receber doações caras à história da 
cidade.

É lamentável que ele tenha sido "Arquivo morto" durante tanto tempo...
Mas afinal, como se viu, nem tudo está perdido. Naquele anode1972,um 

funcionário lotado na Secretaria Municipal de Obras e Viação dispôs-se a classifi
car os papéis do Arquivo que então existia sob o nome de Setor de Divulgação 
Histórica e, com o apoio da direção da Divisão de Cultura, da Secretaria Munici
pal de Educação e Cultura, foi iniciada a organização real do órgão.

De início funcionou junto ao Setor de Divulgação Histórica, mas a opera
cionalidade própria de um arquivo de custódia(somada à necessidade de iniciar o 
recolhimento de acervos valiosos ainda espalhados em várias diretorias e serviços, 
levuu à separação completa em 1975. No ano seguinte era lançado o primeiro ins
trumento de trabalho. Nesta altura a equipe já se compunha de três (3) funcioná
rios, mas o espaço aumentava a muito custo, lentamente.
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Assim o trabalho interno continuou, mas o crescimento cessou e o atendi
mento externo foi reduzido e não se diversificou.

Por isto,a inauguração das novas instalações na rua Jerônimo de Ornellas, 
155, constituiu festa de significação cultural não só para os que trabalham no ór
gão como, ainda, para os estudiosos da história da cidade.

Dessa forma abriam-se condições reais para o atendimento ao público e 
possibilitava-se a inauguração de novos serviços. Entre estes foi pensado o de di
vulgação dos documentos através de exposições periódicas, tendo sido escolhi
da para primeira, a exposição temática sobre o escravo, pois que, afinal, era a efe
méride em destaque naquele mês.

Assim, a cerimônia de inauguração das novas instalações seria também a de 
abertura de exposição, e no catálogo desta apresentação constava:

1. Cronologia
2. Catálogo.
A Cronologia se preocupou em apresentar as diversas fases da vida do ar

quivo, sem menção de nomes nem referências precisas a datas, registrando, po
rém, as repartições que o acolheram:

CRONOLOGIA

1830, Março:
É resolvido criar uma comissão de veradores para pôr em ordem e inventa

riar os documentos do Arquivo da Câmara.
1830, Junho:

Os vereadores decidem mandar construir um armário com suficiência para 
o Arquivo da Câmar?.

1838, Junho:
Os vereadores recomendam à Câmara a conservação em seu arquivo de uma 
 ̂coleção dos livros do Império (Biblioteca Referencial do Arquivo).

1841, Agosto:
A Câmara aprova o contrato de pessoa para fazer a escrituração do Arqui
vo.

1928, Julho, 27:
O intendente interino, João Pompilho de Almeida Filho "Cria a Bibliote
ca e Reorganiza o Arquivo Municipal" (Decreto nP 145).
Nota:

Este documento retirou a identidade de Arquivo que passou a se 
confundir com Biblioteca em mistura com documentos do arquivo 
intermediário (Arquivo Público). O acervo nriginal do Arquivo da 
Câmara andou, nesta fase, em muitos lugares, nas piores condições: 
Porão do Palácio Municipal, Casarão da Rua Duque e Velho Sobrado 
da ruaAvaí.
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1937:
A Biblioteca do Arquivo da Diretoria Geral do Expediente começa a ser or
ganizada.

1939: Janeiro, 04:
O arquivo da Diretoria Geral do Expediente passa a ser cuidado por um di
retor.

1968:
Em virtude da alteração administrativa, a parte do Arquivo Histórico e al
gumas unidades da biblioteca de referência passava para a Secretaria Muni
cipal de Educação e Cultura (SMEC),constituindo o Serviço de Divulgação 
Histórica e se instala nos altos do Mercado.

1971:
Serviço de Divulgação Histórica transfere-se para o prédio,do IPASE, Tra
vessa Mário Cinco Paus, nP 20, 9? andar.

1972, Maio:
É iniciada a catalogação dos Fundos do Arquivo Histórico, ainda ligado ao 
Serviço de Divulgação Histórica.

1974, Abril: *
Relação dos documentos avulsos que estavam sendo restaurados e classifi
cação por assuntos. Participa da Exposição organizada pelo Serviço de Di
vulgação Histórica. São recebidos do Arquivo Público do Município (inter
mediário),duzentos e sessenta e quatro volumes de jornais.
É proposto um logotipo para o Arquivo Histórico do Município de Porto 
Alegre.

1975:
O Arquivo Histórico do Município de Porto Alegre separa-se definjtivamente 
do Serviço de Divulgação Histórica. É aberto um livro de registro dos consu- 
lentes,sendo o primeiro signatário o vereador Cleon Guatimozim, atual Pre
sidente do Legislativo Municipal.

1976,Junho:
Lançamento do Primeiro instrumento de Trabalho do Arquivo Histórico: 
Correspondência Passiva da Câmara de Vereadores, 1764-1804 e 1804- 
1879, Cadernos SMEC, n? 2.

1977:
Por Solicitação do Arquivo Nacional (Praça da República n? 26,RJ) foi or
ganizado o índice geral do Mensário daquele Arquivo, que foi publicado no 
nP 101, de maio do ano seguinte.

1977, Março:
Lançamento do 2? volume da Correspondência Passiva da Câmara de Ve
readores, 1847-1866, Cadernos SMEC, n? 4.

1978, Março:
Lançamento do 3? volume da Correspondência Passiva da Câmara de Ve
readores, 1877-1886, Cadernos SMEC, n? 7.

1979,Março:
O acervo é mandado para o primeiro andar do prédio n? 291, da rua Lobo 
da Costa.
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1979, Setembro:
0  Decreto n? 6.974 cria os Anais do Arquivo Histórico do Município de 
Porto Alegre. (Boletim n? 191).

1979, Dezembro:
Portaria n? 093 do Secretário de Educação do Município, Carlos Rafael 
Santos, fixa o prazo para a elaboração dos Anais (boletim n? 227).

1980, Maio:
Lançamento do Catálogo Básico do Arquivo Histórico do Município de 
Porto Alegre, quarta publicação deste Arquivo.

1980,Maio:
Inauguração das novas instalações do Arquivo Histórico, à rua Jerônimo de 
Orneias n? 155 com uma exposição sobre escravatura (tema do mês), apre
sentando parte do acervo específico.

O chamado, acima. Casarão da rua Duque, onde esteve instalado o Arqui
vo, era o prédio n? 1297, conforme relatório da Diretoria Gera/ do Expe
diente, de 1940, pág. 16. Antes porém, esteve precariamente instalado 
no térreo do Hotel Ma/estic, à Travessa Araújo, n? 170, de acordo com o 
mesmo documento.

Para a exposição foram reunidos apenas dez {10) documentos sobre o tema. O 
espaço das vitrines não permitia mais. Foi preocupação da equipe de trabalho a 
seqüência cronológica para evidenciar a evolução do pensamento sobre os escra
vos e das instituições que cuidavam da escravatura como instituição.

CATÁLOGO

DOCUMENTO N? 1 
1741, março, 7:

Alvará de El Rei determinando os castigos que seriam infligidos aos es
cravos fugidos;espècificando os tipos.
(Cx. n? 5, estante 3B. Fac-simile adquirido na Biblioteca Nacional) 

DOCUMENTO N? 2 
1814, Janeiro, 15:

Registro de uma carta de alforria que liberta o escravo.
(Livro L A -2 .1 6 , p. 263)

DOCUMENTO N? 3 
1822, março, 15:

A Junta Governativa permite as licenças para castigos de escravos, me
diante pagamento de gratificação previamente estipulada. 
(Correspondência Passiva, Livro 3)

DOCUMENTO N?4 
1824, outubro, 1?:

0 Conselho da Província solicita melhor tratamento aos escravos e pro
põe sua lenta emancipação. Pede punição (aos senhores que abusarem de 
sua autoridade)
(Correspondência Passiva, Livro n9 5)
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DOCUMENTO N? 5 
1828, janeiro, 17:

Anúncio no primeiro jornal do Rio Grande para venda de escravo, des
crevendo suas qualidades.
(Diário de Porto Alegre, Cx. 4, Estante nP 3)

DOCUMENTO N? 6 
1835, dezembro, 24:

Aprovação de Postura que estabelece a pena de açoites para escravos que 
desobedeçam horário estabelecido para circularem à noite. (Correspon
dência Passiva, Livro 12)

DOCUMENTO N? 7 
1838, novembro, 19

O Regente, em nome do Imperador, estabelece prêmios e punições aos 
escravos em função de sua posição face â questão dos rebeldes. 
(Correspondência Passiva, Livro n? 15)

DOCUMENTO N? 8 
1871, setembro, 28:

Lei nP 2040, que determina a emancipação gradual dos escravos.
(Leis do Brasil)

DOCUMENTO N? 9 
1884, setembro, 7:

Livro de Ouro da Câmara. Os vereadores de Porto Alegre, comemorando 
a libertação dos escravos da cidade, dão ao Campo do Bom Fim o nome 
de Campos da Redenção.

DOCUMENTO N? 10 
1884, setembro, 7:

Centro Abolicionista à Câmara Municipal, Registro dos proprietários que 
libertaram seus escravos em Porto Alegre.
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SOLENIDADE

Com a presença de S.Sas., o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
Porto Alegre, economista Guilherme Socias Villela, do Senhor professor Carlos 
Rafael Santos, Secretário de Educação e Cultura, do professor Luiz Antonio de 
Assis Brasil, teve início a solenidade de inauguração das novas instalações do Ar
quivo Histórico do Município de Porto Alegre. Estavam ainda presentes, o presi
dente da Associação Rio-Grandensede Imprensa (ARI), prof. Alberto André, o Ca
pitão Paulo Rubens, representante do Comando da Brigada Militar, o Dr. Gilberto 
Antonio Heiveck, representante do Secretário Municipal da Indústria e Comércio, 
vereador João Mano José, o Coronel Goulart, representante do deputado federal 
Victor Faccioni e outras autoridades representadas. Compareceram também repre
sentações do Arquivo da Cúria Metropolitana, Padre Rubem Neis, do Instituto 
de Tradições e Folclore, prof. Paulo Xavier, do Arquivo Histórico do Estado, do 
Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, da Biblioteca Pública do Estado, 
da Biblioteca Municipal de Porto Alegre, do Círculo de Pesquisas Literárias, do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, etc.

Segundo a ordem do protocolo estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura falou, em primeiro lugar, o Diretor do Arquivo, professor 
Francisco Riopardense de Macedo, fazendo referências â história do órgão e, 
principalmente, aos cuidados que a administração deve ter, daqui em diante, pa
ra não serem perdidos \ valiosos documentos,como tem ocorrido. nestes cento e 
cinqüenta anos. O discurso que inclui observações sobre arquivística e propos
tas para aspectos da organização administrativa cultural merece, por isto mesmo, 
ser publicado na íntegra, como adiante se fará.
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A PLACA COMEMORATIVA

Dando início aos trabalhos, o senhor Prefeito Municipal, economista Gui
lherme Socias Villela descerra a placa alusiva à inauguração, vasada nos seguintes 
termos:

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
No ano de seu sesquicentenário, o Arquivo Histórico de Porto Alegre 
transfere seu acervo para este prédio e nele instala seus serviços de atendi
mento ao público, tendo como 
Prefeito Municipal 
Guilherme Socias Villela 
Secretário Municipal de Educação e Cultura 
Carlos Rafael Santos 
Diretor da Divisão de Cultura 
Luiz Antonio de Assis Brasil 
Diretor do Arquivo 
Francisco Riopardense de Macedo

Porto Alegre, 5 de maio de 1980.

DISCURSO DE INAUGURAÇÃO

A seguir, a palavra é passada ao Diretor do Arquivo, professor Francisco 
Riopardense de Macedo, que profere o seguinte discurso:

Senhoras e Senhores:
0  dia de hoje é de especial significação para os estudiosos da história do 

Rio Grande do Sul. Instala-se, em condições de atender pesquisadores, o Arqui
vo Histórico de Porto Alegre. É de especial significação, para a equipe que traba
lha, para colocar seu acervo à altura dos interessados no estudo da história de sua 
cidade.

O dia de hoje é também especial porque comemoramos o sesquicentená
rio de sua criação, verificada no distante ano de 1830. Foi èm março daquele 
ano que os vereadores resolveram inventariar o material documental do arquivo 
da Câmara. E logo em junho decidem construir um armário para colocar o acervo.

Há cento e cinqüenta anos, pois, éramos um armário; hoje somos uma ca
sa com armários, prateleiras, vitrines, quadros e painéis.
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Infelizmente muita coisa se perdeu neste século e meio. Infelizmente a in
compreensão de amplos setores da administração levou à eliminação de preciosas 
peças, necessárias ao mosaico da história. Sem má vontade nem má fé — acredita
mos — foram jogados ao lixo preciosos papéis para o estudioso de hoje. Durante 
muito tempo o arquivo, criado há cento e cinqüenta anos com o cuidado de in
ventariar a documentação, portanto com o caráter de arquivo histórico, foi visto, 
apenas, como depósito de papéis velhos num canto de biblioteca mais ou menos 
inoperante da velha Diretoria Geral do Expediente. A sua cronologia revela isto, 
como revela, também, que há oito anos iniciava-se a formação da equipe de hoje 
que, afinal, conduz o velho arquivo â constituição e forma de um moderno 
centro de estudo e pesquisa.

Portanto, apenas há oito anos o arquivo voltou a funcionar como tal, 
preparando, pela primeira vez, os instrumentos de trabalho para melhor atender 
aos estudiosos e dar, a cada um deles, a maior liberdade de escolha. Mas não po
dia desde logo reunir a documentação espalhada em vários locais, por absoluta 
falta de espaço físico. Sempre limitado a uma sala só, ficou apenas com a parte 
do acervo paleográfico que existia no antigo setor de Divulgação Histórica e pe
quena parcela da hemeroteca que existia no Arquivo Público. Nas instalações 
que hoje são inauguradas já começamos a reunir documentação que ainda per
manecia naquele arquivo intermediário e no arquivo especial da Câmara de Ve
readores, do fim do século passado e início deste. Aos funcionários de suas ad
ministrações o agradecimento da equipe.

Senhoras e senhores:
Neste momento a equipe do Arquivo Histórico de Porto Alegre deseja e 

mesmo precisa alertar as diversas Secretarias, Diretorias e Serviço dos poderes 
executivo e legislativo sobre a importância, para nós, dos seus arquivos corren
tes. Seus papéis deverão, um dia, atingir a idade de contar a história da cidade, 
da sua administração, dos seus equipamentos, da vida do povo porto-alegrense, 
enfim. Neste dia passarão ao arquivo de custódia, ou histórico, pois, então, terão 
atingido o que em arquivística chamamos de a terceira idade dos papéis. Não 
permitam nossos colegas que se criem vazios na história de nossa cidade pela 
perda ou dispersão de documentos. Para que a fonte primária seja oferecida aos 
pesquisadores do presente e do futuro é preciso que os arquivos correntés zelem 
pelos seus papéis e os entreguem completos ao arquivo intermediário, também 
chamado arquivo público, e que este, os conserve até a idade de passarem para o 
arquivo de custódia ou histórico. Esté é o trânsito correto da documentação des
de sua produção, por um contribuinte qualquer, até que se torna de utilidade pa
ra a história de todo o povo.

Mas achamos que além da boa vontade dos colegas dos arquivos corren
tes e intermediário, é necessário, ainda, a alta administração dos poderes legisla
tivo e executivo criar normas para seleção e encaminhamento dos papéis que de; 
verão, um dia, serem custodiados, para sempre, pelo Arquivo Histórico de Pogò 
Alegre. E que o entusiasmo de todos sirva de estímulo aos arquivos correntes das 
empresas cederem, da mesma forma, seus documentos de terceira idade para po
dermos, no futuro, oferecer, ainda, os papéis que contam a história do comércio 
e da indústria porto-alegrenses.
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Senhoras e Senhores:
Nesta oportunidade não poderíamos deixar de dizer o que tem sido o tra

balho da equipe do Arquivo Histórico de Porto Alegre que, a rigor, é muito me
nor do que se pode imaginar. Nada melhor para isto que referências a algumas 
peças apresentadas na exposição hoje inaugurada. Uma exposição temática sobre 
a escravatura, com peças diversas e de origem diferente, revelando, cada uma, al
gumas preocupações de nossa equipe.

Durante estes oito anos tem sido nossa preocupação aprender arquivística 
com os colegas da Biblioteca Nacional e especialmente do Arquivo Nacional, 
completar coleções já sob a guarda deste Arquivo e ampliar o acervo com peças 
de outras partes que explicam ou ajudam a compreender as que aqui se encon
tram. Sabe-se, por exemplo, que ainda no século XVIII era pedida à Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre a nomeação de um capitão-de-mato para a freguesia 
de N.Sa. dos Anjos, atual Gravataí, onde os proprietários diziam temer a feroci
dade dos negros. Mas esta ferocidade encontrava explicação pelos castigos a eles 
jplicados quando apanhados, conforme comprova documento original que co
piamos na Biblioteca Nacional, datado de 1741.

No ano do sesquicentenário da imprensa do Rio Grande do Sul foi preo
cupação da equipe reunir o maior número do "Diário de Porto Alegre", primeiro 
periódico editado em nossa cidade. O documento três é o exemplar de 17 de ja
neiro de 1828, que apresenta a oferta de venda de um escravo enumerando suas 
qualidades.

Como dissemos, os inventários elaborados pela equipe são preciosos ins
trumentos de trabalho. Por nunca tê-los possuído.alguns documentos deste 
arquivo permaneciam totalmente ignorados, como é o caso do que registra o seu 
próprio sesquicentenário, que apresentamos em painel especial. Outro é o do
cumento número três, de 15 de março de 1822, que registra um momento cu
rioso na história da escravatura: a administração pública cobrava impostos pe
los castigos que fossem aplicados aos negros.

A leitura sistemática dos manuscritos para redigir os sumários, levou a 
equipe a buscar documentos que os explicassem melhor, uma espécie de docu
mentos de referência. Assim é o documento que nesta exposição é apresentado 
sob o número oito, de 28 de setembro de 1871, impropriamente chamado de Lei 
do Ventre Livre, mas cujo propósito era, realmente, relacionar medidas que fa
cultassem a emancipação gradual da escravatura. Pois foi esta lei que legalizou 
as sociedades emancipacionistas. Um dia antes da publicação dela.todas as so
ciedades deste tipo eram consideradas subversivas, e é com o seu nome certo que 
podemos entender os dois últimos documentos desta mostra que, como se per
cebe, se referem a atos relacionados com a emancipação gradual.

Muitas vezes a equipe foi obrigada a intervir na condução de efemérides 
falsas e opinar sobre publicações que distorcem a realidade comprovada pelos 
documentos. Uma destas diz que o Parque da Redenção, antigo nome dado ao 
atual Parque Farroupilha, foi adotado em homenagem à rendição de Uruguaia
na, episódio inicial da Guerra do Paraguai. Mas a verdade, que muito enobrece o 
porto-alegrense, é bem diversa: a denominação foi em homenagem à libertação 
de todos os escravos de Porto Alegre, promovida pelas Sociedades Abolicionistas
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quatro anos antes da Lei Áurea, conforme registra a Câmara em sessão extraordi
nária de 7 de setembro de 1884.

Acreditamos que estas poucas referências à expoisção que hoje se inau
gura, a primeira que nossa equipe organiza, permite aqs presentes perceberem- 
a importância do cuidado com os papéis mais novos, isto é, com os que ainda 
transitam nos arquivos corrente e intermediário. Eles um dia atingirão a tercei
ra idade e, como os homens que a atingem, também serão úteis para contar his
tórias. Não terão mais o temor que preside as reações infantis, nem o ímpeto que 
atropela as iniciativas juvenis. Serão, como nós, quase sem medo e quase sem 
pressa. Sem necessidade de cortejar, nem precisão de ter vantagem em tudo, co
mo canta cínica publicidade de cigarros. Será, então, muito mais fácil contar a 
verdade.

Mais ou menos como acontece na vida dos homens. Os papéis de primeira 
e segunda idade, os arquivos correntes e intermediários, agem, realizam; os de 
terceira idade transmitem experiência armazenada. No dia que a sociedade huma
na for realmente assim não haverá mais necessidade de geriatria, o homem será 
feliz em qualquer fase da vida. Esperamos que a organização de todos os arquivos 
contribua para isto.

É o que nos cabia dizer.
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