
[Fl. 1] Eu Antonio Manoel Sampaio abaixo assignado possuo nesta 
Freguezia hum Citio de terras regadias denominado Santa Rita; o qual 
por não ter sido demarcado, ignoro sua extenção de comprimento e 
largura; possuo extrema ao Sul com a Serra do Araripe; ao Norte com 
as terras do Patrimonio de Santo Antonio Padroeiro desta Matriz, os 
marcos que Judicialmente se dividirão hum e outro. Sitio e Patrimônio; 
ao Poente com o Citio Riacho do meio na inclinação das aguas; e ao 
Nascente com o Citio São Joaquim no lugar Baixa-funda; cujo Citio o 
houve por arrematação, a Fazenda Nacional desta Provincia, e esta 
por adjudicação de seu devedor o Sargento mor José Alexandre 
Correia Arnaut. Barbalha dez d’Oitubro de mil oitocentos sincoenta e 
sinco Antonio Manoel Sampaio. 
 
2 Eu Antonio Manoel Sampaio abaixo assignado, possuo nesta 
Freguezia hum Citio de terras regadias com trezentas e quatorze 
braças, que a denominei “Tupinambá” com partes dos Citios Barbalha 
e Barreiras, a saber: trez partes por compras, e huma por herança de 
meu finado sogro Mendo de Sá Barreto; as quaes extremão da parte 
do Norte com posse do meio do brejo com o Citio Bulandeira e Santos 
Lugares, com meia legua de fundos para o Sul a continuar com o Citio 
São Joaquim; isto é, as partes do Citio da Barbalha, e a parte do Citio 
das Barreiras, é somente até as quebradas das mesmas barreiras, 
estremando com terras do Patrimonio de Santo Antonio; ao Poente 
com o Citio Barreiras e ao Norte com o citio Barbalha terras de minha 
sogra Dona Maria Angelica de Jezus. Barbalha dez de Oitubro de mil 
oito centos sincoenta e sinco. = Antonio Manoel Sampaio. 
 
3 Eu Antonio Manoel Sampaio abaixo assignado, possuo nesta 
Freguezia, hum citio de terras com dusentas secenta e seis braças 
denominado São Pedro com duas partes; as quaes as houve por 
compra, a primeira, o citio do memo nome, e a segunda: parte do Citi 
São Pedro do fnado Luiz Furtado Leite, e estremão da parte do Norte: 
parte do Citio no Cabocó, servindo dito Cabocó de estrema até sua 
entrada o Rio, e d’ahi para baixo até a estrema do Citio Buriti serve o 
rio de divisão com meia legua de fundos para o Sul; ao Poente com 
terras do mesmo Citio São Pedro do finado Luiz Furtado Leite, hoje 
pertencente a José Antonio Peregrino; e ao Nascente com terras do 
Citio Buriti. Barbalha dez de Oitubro de mil oito centos sincoenta e 
seis. Antonio Manoel Sampaio. 
[Fl. 2] 



4 Eu Antonio Manoel Sampaio abaixo assignado, possuo nesta 
Freguezia hum citio de terras com cento quarenta e sinco braças, que 
o denominei “Jatobá” com quatro partes em terras dos Citios Alagôa e 
Venha-vêr; que as houve por compras; as quaes estremão da parte do 
Sul na posse meio do brejo com terras dos Citios São Pedro e São 
Paulo com huma legua de fundos; para o Norte a contestar com terras 
dos Citios Macacos, e Timbaúba; ao Poente com o Citio Venha-vêr de 
Sebastião Jozé de Santa Anna e ao Nascente com o Citio Alagôa de 
Manoel Remigio de Oliveira. Barbalha dez de Oitubro de mil oito 
centos cincoenta e cinco = Antonio Manoel Sampaio. 
 
5 Eu Antonio Manoel Sampaio abaixo assignado, possúo nesta 
Freguezia por aforamento perpetuo o Citio do Patrimônio de Santo 
Antonio desta Matriz denominado Riacho do Ouro; o qual consta de 
todos os fundos das Barreiras; a principiar da parte do Norte das 
quebradas das barreiras do mesmo Citio; a contestar para o Sul com 
os Citios Riacho do meio e Santa Rita nos marcos que Judicialmente 
se dividio Santa Rita e o mesmo Citio do Patrimônio; ao Poente com 
terras do Citio Lambedor; e ao Nascente com terras do meu Citio 
Tupinambá, na parte que foi do Citio da Barbalha. Barbalha dez de 
Oitubro de mil oito centos sincoenta e sinco. Antonio Manoel Sampaio. 
 
6 Eu Antonio Manoel Sampaio abaixo assignado Proprietario do Citio 
Santa Rita desta Provedoria, possúo em cima da Serra Araripe huma 
posse de terras, desde o tempo dos primeiros possuidores do mesmo 
Citio; a qual posse contem a largura da testada do dito Citio; 
principiando das quebradas da Serra Araripe da parte do Norte, com 
huma legua de fundos para o Sul. Barbalha dez de Oitubro de mil oito 
centos sincoenta e sinco. = Antonio Manoel Sampaio =. 
 
7 Eu Miguel Machado Freires, abaixo assignado sou senhor e 
possuidôr de trez partes de terras nesta Freguezia no Citio Farias, 
houve por herança de minha falecida Mai Dona Juliana Gomes de 
Miranda, outra por herança de meu fallecido sogro José Bernardes 
dos Santos, e outra por compra a Anna Rita da Conceição; cujas 
posses de terras todas reunidas estremão [Fl. 3] estremão pela parte 
do Nascente com terras de Gonçalo Jozé de Freitas em huma pedra 
grande na beira da estrada pela mesma parte do Nascente com terras 
de meu Filho Jozé Ignacio Machado em huma levada de travessa; 
pela parte do Norte com terras do mesmo Gonçalo Jozé de Freitas em 



hum travessão; pela parte do Puente com terras de Antonio Bernardes 
dos Santos pela estrada que vem do Citio Santo Antonio até o canto 
do cercado, e d’ahi até a levada geral, e da passagem de dita levada 
pela estrada que vai para o Farias Velho até o Brejo, e d’ahi pela 
mesma estrada com terras de João de Salles Coitinho pela parte do 
Sul com terras de Manoel Pereira d’Alvares no brejo Tabúa. Farias 
quinze de Oitubro de mil oito centos sincoenta e sinco = Arrogo de 
Miguel Machado Freires = Manoel Nazareno Grangeiro 
 
8 Eu Miguel Machado Freires abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma parte de terra nesta Freguezia no Citio 
denominado Farias; a qual posse de terras houve por herança de meu 
falecido sôgro Jozé Bernardes dos Santos; a qual posse se acha em 
commum com os herdeiros do mesmo falecido José Bernardes dos 
Santos e as de Dona Leocádia Francisca de Jezus por ser terras 
sêccas, que estremão da parte do Nascente com a levada geral, da 
parte do Norte com a mesma levada; da parte do Poente com a Serra 
Araripe, e da parte do Sul com terras de Manoel Pereira d’Alencar no 
brejo Tabua por hum alto que vai para a Serra. Fa- quinze de Oitubro 
de mil oito centos sincoenta e cinco = Arrogo de Miguel Machado 
Freires = Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
9 Eu Antonio Bernardo dos Santos abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de quatro partes de terras nesta Freguezia no sitio 
denominado Santa Cruz; as quaes houve por compra: duas partes a 
Joaquim Franco Maciel; outra a Joaquim Pereira da Costa, e outra a 
Manoel Ribeiro da Silva; as quaes se achão reunidas em hum só citio; 
cujas sortes de terras estremão pela parte do Nascente com terras de 
Antonio Leite Rabello em hum pé de Angico correndo rumo direito ao 
Cabesso da Serra; pela parte do Poente com terras de Dona Anna de 
tal, e Antonio Pereira Gonçalves Martins Parente, na passagem do 
Rio, denominada Passagem da Velha Antonia, rumo direito [Fl. 4] a 
estrada do Sacco no pé de dous angicos groços, e no mesmo rumo 
asima do Araripe; pela parte do Norte com terras dos herdeiros do 
mesmo Citio Santa Crus; pela parte do Sul com a Serra Araripe. Santa 
Crus dezeseis de Oitubro de mil oito centos e sincoenta e sinco = 
Antonio Bernardes dos Santos. 
 
10 Eu Antonio Bernardes dos Santos abaixo assignado sou senhor e 
possuidôr de hum citio de terras denominado Farias, nesta Freguezia, 



a qual comprehende trez partes; as quaes houve por compra huma ao 
Capitão Vicente Pereira Grangeiro; huma a Francisco Chavier de 
Miranda; e outra a Gonçalo Jozé de Freitas; cujo sitio estrema pela 
parte do Nascente com terras, de Miguel Machado Freires, na estrada 
que vem do citio Santo Antonio; pela parte do Norte com terras de 
Gonçalo Jozé de Freitas, na mesma estrada com Antonio Pinto 
Madeira em hum pé da Cajazeira, para a parte do Sul até a quebrada, 
e d’ahi correrá rumo direito para o poente a outro pé de cajazeira, e de 
ahi para o Sul a levada geral; e pela parte do Sul com terras de João 
de Salles Coitinho, pela estrada da Serra; e pelo Poente com a Serra 
Araripe. = Farias dezeseis de Oitubro de mil oito centos sincoenta e 
sinco = Antonio Bernardes dos Santos. 
 
11 Eu Antonio Bernardes dos Santos abaixo assignado proprietario do 
Citio Farias nesta Freguezia, possuo huma posse de terras no Olho 
d’agua do mesmo Sitio: estrema da parte do Nascente com Antonio 
Pinto Madeira em huma bôcca de levada, para o Norte rumo direito ao 
Rio, para o Norte com os herdeiros do finado Gonçalo José d’Alencar, 
para o Sul com a levada geral do mesmo Citio Farias; para o Poente 
com a Serra Araripe; cujas terras houve por compra a Goçalo Jozé de 
Freitas. = Farias dezeseis de Oitubro de mil oito centos sincoenta e 
sinco = Antonio Bernardes dos Santos 
 
12 Eu Antonio Bernardes dos Santos abaixo assignado proprietario do 
Citio Santa Crus desta Freguezia de Santos Antonio da Barbalha, 
possuo em cima da Serra Araripe huma posse de terras desde o 
tempo dos primeiros possuidores do mesmo citio Santa Crus; a qual 
posse contêm a largura da testada [Fl. 5] da testada do dito citio, 
principiando das quebradas da Serra Araripe; da parte do sul, com os 
fundos até o meio da Serra = Farias dezeseis de Oitubro de mil oito 
centos sincoenta e sinco. = Antonio Bernardes dos Santos. 
 
13 Eu Antonio Bernardes dos Santos abaixo assignado proprietário do 
Citio Farias desta Freguezia, possuo em cima da Serra Araripe huma 
posse de terras desde o tempo dos primeiros possuidôres do mesmo 
Citio; a qual posse contem a largura da testada do dito Citio 
principiando das quebradas da Serra Araripe da parte do Poente com 
os fundos até o meio da Serra Farias dezeseis de Oitubro de mil oito 
centos sincoenta e sinco. = Antonio Bernardes dos Santos. 
 



14 Eu Francisco Pereira Coêlho abaixo assignado, sou Senhor e 
possuidôr de huma parte de terras no Citio denominado Riacho do 
meio desta Freguezia da Barbalha a qual possúo por compra que fiz 
ao Senhor Alexandre Moreira; cujas terras estremão pela parte do 
Nascente em hum corgo mistico a casa do Senhor Vicente d’Oliveira 
d’onde principia o dito corgo rumo certo a Serra Araripe, e pelo mesmo 
corgo abaixo até o caminho da Onça servindo dito caminho da 
estrema até o tôco  de hum pau d’arco, estrema do citio da cabeça da 
Onça; pela parte do poente com as terras do Caldas; e pela parte do 
Sul na Serra Araripe. Riacho do meio vinte e dous de Oitubro de mil 
oito centos sincoenta e sinco. = Francisco Pereira Coêlho. 
 
15 Eu Gonçalo José de Freitas abaixo assignado sou Senhor e 
possuidôr de Sette partes de terras no Citio denominado Farias do 
Municipio da Barbalha que houve por compra a finada Anna Rita da 
Conceição; ao finado José Bernardes dos Santos; a Joaquim Felizardo 
de Souza; a Pedro Callixto d’Alencar; a Antonio Bernardes dos Santos; 
e a Pedro Bernardes dos Santos, suas estremas são as seguintes: 
principiando da parte do Nascente com Leocádia Maria, Pedro Callixto 
de Alencar; da parte do Norte com os herdeiros do finado Gonçalo 
José d’Alencar, da parte do poente com Antonio Pinto Madeira, 
Antonio Bernardes dos Santos, e Miguel Machado Freires; e da parte 
do Sul com Miguel Maxado Freires e José Maxado. Farias vinte e dous 
de Oitubro de mil oito centos e sincoenta e sinco. = A rogo de Gonçalo 
José de Freitas Manoel Nazareno Grangeiro 
[Fl. 6] 
16 Eu Gonçalo José de Freitas abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de trez partes de terras no arisco do Citio Farias do 
Municipio da Barbalha, que houve por compra a Antonio Bernardes 
dos Santos, a Pedro Bernardes dos Santos, e ao finado José 
Bernardes dos Santos suas estremas são as seguintes da parte do 
Nascente e Norte com os herdeiros do mesmo citio, da parte do 
poente com a Serra Araripe, e da parte do Sul com os herdeiros do 
Farias Velho. Farias vinte dous de Oitubro de mil oito centos sincoenta 
e sinco. = A rogo de Gonçalo José de Freitas Manoel Nazareno 
Grangeiro. 
 
17 Eu Gonçalo Jozé de Freitas abaixo assignado sou Senhor e 
possuidor de quatro partes de terras no Olho d’agua do Farias do 
Municipio de Barbalha, que houve por compra a Antonio Bernardes 



dos Santos, ao finado Jozé Bernardes dos Santos, e a finada Anna 
Rita da Conceição suas estremas são as seguintes: principiando da 
parte do Nascente com Antonio Pinto Madeiro; da parte do Norte com 
os herdeiros do finado Gonçalo Jozé d’Alencar da parte do poente 
com a Serra Araripe, e da parte do Sul com a levada geral. Farias 
vinte dous de Oitubro de mil oito centos sincoenta e sinco. = A rogo de 
Gonçalo Jozé de Freitas = Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
18 Eu Gonçalo Jozé de Freitas abaixo assignado sou Senhor e 
possuidor de terras no Citio Farias te a Serra Araripe as brasças de 
terras conforme a largura, em cima da mesma Serra te a baixa geral, 
que serve de estremas para a Provincia de Pernambuco. = Farias 
vinte e dous de Oitubro de mil oito centos cincoenta e sinco. = Arrogo 
de Gonçalo Jozé de Freitas Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
19 Eu Antonio Pinto da Costa abaixo assignado sou Senhor e 
possuidor de duas partes de terras nesta Freguezia da Barbalha no 
lugar denominado Correntinho as quaes houve por compra huma a 
Francisco de Salles de Carvalho, e a outra a Manoel João, as suas 
estremas são as seguintes: da parte do Nascente com terras de Jozé 
Pereira de Brito, da parte do Norte com terras do Farias, onde 
dependem as águas, da parte do Poente com terras de Manoel 
Joaquim da Roza Muniz na primeira passagem do rio do Sacco, em 
huma pedra grande, e da parte do Sul servindo o mesmo rio de divisão  
Coité vinte quatro de Oitubro de mil oito centos sincoenta [Fl. 7] 
sincoenta e sinco. = Antonio Pinto da Costa. 
 
20 Eu Antonio Pinto da Costa abaixo assignado sou Senhor e 
possuidôr de duas posses de terras nesta Freguezia da Barbalha no 
lugar denominado Farias, as quaes houve huma por compra a Antonio 
Paes Landim, e a outra a Manoel Tavares de Souza; as quaes suas 
estremas são as seguintes: pela parte do Nascente estremão com 
terras de Saturnino Gomes Duarte; pela parte do Norte com terras dos 
herdeiros do finado João Lopes Caminha, servindo a estrada geral que 
sobe para a Serra Araripe de divisão, pela parte do poente com terras 
de Lourenço Gomes de Brito, e pela parte do Sul com terras da 
Macaúba, pelo Riacho da Macaúbinha o qual fás a divisão. Coité vinte 
quatro de Oitubro de mil oito centos sincoenta e sinco. = Antonio Pinto 
da Costa. 
 



21 –Eu Antonio Pinto da Costa abaixo assignado sou Senhor e 
possuidor de hum citio de terras nesta Freguezia da Barbalha no lugar 
denominado Coité; que houve por herança do finado meu Tio José 
Ribeiro da Costa, e suas estremas são as seguintes: pela parte do 
Nascente estrema com terras dos herdeiros do finado Gonçalo José 
de Alencar, da parte do Norte estrema com terras de Manoel Joaquim 
Aires do Nascimento, pela estrada geral que vai para o Mello, pela 
parte do poente com terras dos herdeiros de José Ribeiro da Costa, e 
da parte do Sul com terras de Manoel Joaquim Carneiro servindo o rio 
“Água suja” de divisão. Coite vinte e quatro de Oitubro de mil oito 
centos sincoenta e sinco. Antonio Pinto da Costa. 
 
22 Eu Antonio Pinto da Costa abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de oitenta braças de terras nesta Freguesia de Barbalha no 
lugar denominado, que houve por compra a José Lucas, e suas 
estremas são as seguintes: para a parte do Poente com terras de José 
Francisco; para a parte do Norte com terras do Brejo-sêcco, e para o 
sul divide-se pelo rio Salamanca e Coité vinte e quatro de Oitubro de 
mil oito centos sincoenta e sinco. = Antonio Pinto da Costa. 
 
23 Antonio da Costa Lobo como administrador da casa do seu finado 
Pai o Capitão Antonio Cardoso da Costa Lobo posso huma posse de 
terra em commum no Sitio São Joaquim Termo da Villa da Barbalha, e 
ignora seu limite [Fl. 8] e extenção. Aracati doze de Outubro de mil 
oito centos sincoenta e sinco. = Antonio da Costa Lobo. 
 
24 Eu Caetano Ribeiro Campos abaixo assignado Jose Senhor e 
possuidor nesta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha de huma 
posse de terras no Citio Riacho do meio corresponde a Alexandre 
Moreira de Carvalho; a qual extrema da parte do Nascente pelo riaxo 
com terras de João Gonçalves Coelho principiando de hum pé de 
gameleira por huma levada abaixo até hum muro ao pé de huma 
pedra para a parte do Poente; e d’ahi pela levada abaixo em giro do 
Norte extremando com Manoel Gomes dos Reis e Alexandre 
Gonçalves até a barra da levada e riacho d’onde partio; pel parte do 
Sul com Alexandre Moreira de Carvalho = Riacho do meio sinco de 
Novembro de mil oito centos sncoenta e sinco. = Arrogo de meu Pai 
Caetano Ribeiro Campos = Salvino Ribeiro Campos. 
Eu Carlos José Gomes abaixo assignado sou senhor e possuidor de 
duas partes de terras no lugar denominado Caldas desta Freguezia de 



Santo Antonio da Barbalha; cujas posses de terras as houve por 
legitima a minha mulher Antonia Maria da Conceição, huma pela parte 
de seu finado Pai Manoel da Silva Vieira, e a outra pelo falecimento de 
sua finada Avó Joana Maria; as quaes posses de terras se achão em 
commum as dos mais herdeiros denominado citio do Caldas. 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha doze de Novembro de mil 
oito centos sincoenta e sinco. = Arrogo de Carlos José Gomes. = 
Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
25 Eu Manoel Joaquim Carneiro abaixo assignado possuo nesta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha hum citio de terras regadias 
na Serra do Farias no lugar denominado socêgo; o qual estrema pelo 
lado de baixo com terras pertencente a Almas em huma pedra que 
tem do cimiterio par cima na descida do alto; pelo lado de cima com 
terras de Saturnino Gomes Duarte aonde nos achamos estremados, 
pela parte do Sul pela estrada do Farias, pela parte do Norte pelo rio 
do Coité; cujas terras houve por compra a Jerônimo Lopez Caminha = 
Sucêgo vinte quatro de Novembro de mil oito centos sincoenta e sinco. 
= Manoel Joaquim Carneiro. 
 
26 Eu Antonio Alves Correia sou senhor e possuidor de hum citio de 
terras nesta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha no lugar 
denominado Cabesseiras [Fl. 9] o qual citio de terras houve por 
compra a Francisco Baptista o qual citio se acha juntamente reunido a 
huma outra posse, que tão bem houve por compra a Jorge Barreto 
Brazileiro herdeiro do finado Alexandre Barreto Brasileiro e suas 
extremas são as seguintes pela parte do Nascente com terras de 
Francisco Malaquias Ferreira pelo rio Salamanca; pela parte do Norte 
com terras de Manoel de Brito; da parte do Poente com terras de José 
Ribeiro da Costa, e do finado Manoel Correia; e da parte do Sul com 
terras de Francisco Maciel. Barbalha quatro de Dezembro de mil oito 
centos sincoenta e sinco. = Arrogo de Antonio Alves Correia = Manoel 
Nazareno Grangeiro. 
 
27 Eu augusto Freires de Lucena e minha mulher Mônica Maria da 
Conceição abaixo assignadas; declaramos que temos no Citio Boa 
esperança Freguezia da Barbalha, que extrema para a parte do 
Poente com terras de Antonio Pereira de Alencar, para o Nascente 
com terras de José Nogueira, para o Norte com terras de Eufrazio de 
tal; e para o Sul com terras de David de Luna; a quantia de cento vinte 



e oito mil trezentos e secenta e seis reis, compradas por trezentos mil 
reis a José de Lucena Caminha, e sua mulher Angela Rodrigues da 
Fonceca por traspasso de mão privada de dezesette de Dezembro de 
mil oito centos quatro e sinco = Várzea cumprida quinze de Novembro 
de mil oito centos sincoenta e sinco. = E eu Zepherino Nunes da Costa 
e Souza esta escrevi, e assignei pelo declarante por ella não saber 
escrever. = Angelo Freires de Lucena. = Mônica Maria da Conceição. 
= Zepherino Nunes da Costa e Souza. 
 
28 Eu, e minha mulher abaixo assignados moradores na Freguezia de 
Pombal; declaramos que na Freguezia da Barbalha da Provincia do 
Ceará possuimos o pequeno Citio Vereda que excede a sincoenta 
braças, e houvemos por compra a José do Rego Barros, e a sua 
mulher Antonia Nunes Foncêca por papel de mão privada de quinze 
de Julho de mil oito centos trinta e sinco por duzentos e quinze mil 
reis, e extrema dito citio pela parte do Sul com terras de Manoel de 
Souza Machado, pelo Norte com terras de Estevão José d’Araújo, e 
pelo puente com terras dos mesmos vendedores. = Caissara de baixo 
trinta de Septembro de mil oito centos sincoenta e sinco. – Antonio 
Rodrigues de Souza = Bem-vinda Josefina de Medeiros. 
[Fl. 10]  
29 Eu abaixo assignado João Antonio de Santa Anna possuo nesta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha uma sorte de terras no Citio 
Santa Cruz por herança da finada minha Mãi Anna Roza do Espirito 
Santo. Tão bem possuo no mesmo citio uma sorte de terras que 
comprei a Claudino Thomaz de Santa Anna, cujas posses em 
commum com os mais proprietarios do predicto sitio. Barbalha 
quatorze de Dezembro de mil oito centos sincoenta e sinco. = João 
Antonio de Santa Anna. 
 
30 Eu Antonio Pinto Madeiro abaixo assignado sou senhor e possuidor 
de duas partes de terras nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha, no citio denominado Farias os quaes houve por compra feita 
ao falecido José Bernardes dos Santos, e ao meu filho Manoel 
Bernardino dos Santos, e estas se achão reunidas a hum só citio, e 
suas estremas são as seguintes; pela parte do Nascente com as terras 
de Gonçalo José de Freitas servindo a estrada real de divizão, té o 
Breginho cortado ao lombo do alto, e dahi correrá rumo direito ao ao 
corrente Água-suja; pela parte do Norte com o mesmo corrente Água-
suja até a baixo; pela parte do Puente da mesma baixa acima até a 



embocadura da levada que molha o mesmo citio, e com terras que 
ficarão por partir; e pela parte do Sul com a levada geral até hum 
marco de Cajazeira, e d’ahi correrá rumo direito abaixo estremando 
com terras de Antonio Bernardo dos Santos, e pela baixa abaixo até 
encontrar com as terras do mesmo Antonio Bernardes e dahi correrá 
rumo direito a úm pé de Cajazeira, e da mesma correrá rumo direito 
em procura do Nascente até sahir a estrada real que acima trata. 
Farias dezoito de Dezembro de mil oito centos sincoenta e sinco. = 
Antonio Pinto Madeiro. 
 
31 Eu Antonio Pinto Madeiro abaixo assignado sou senhor e possuidor 
de huma posse de terras da Freguezia da Barbalha no citio 
denominado Farias que houve por compra feita ao meu filho Manoel 
Bernardino dos Santos e sua estremas são as seguintes; pela parte do 
Nascente com o meu citio principiando da embocadura da levada, e 
por huma baixa rumo direito ao corrente Água-suja, pela parte do 
Norte pelo mesmo corrente acima até o Olho d’agua pela parte do 
Puente com a Serra Araripe, e pela parte do Sul com a levada geral. = 
Farias dezoito de Dezembro de mil oito centos e sincoenta e sinco = 
Antonio Pinto Madeiro. 
[Fl. 11] 
32 Eu abaixo assignado Antonio Ribeiro Lima possuo uma posse de 
terras com secenta e duas braças de terras no sitio do Farias desta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha extremando da parte do 
nascente com Manoel Pereira d’Alencar, e do poentre com o mesmo 
Manoel Pereira de Alencar; da parte do Sul com o citio – Atrepa -, e do 
norte com os herdeiros de Dona Juliana, cujas secenta e duas braças 
de terras herdei de meu fallecido Pai João Ribeiro de Nepomuceno, e 
de compra a meus manos. = Barbalha dezenove de Dezembro de mil 
oito centos sincoenta e sinco. = Antonio Ribeiro Lima. 
 
33 Eu Sebastião José de Santa Anna, abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de cento vinte e nove braças de terras no Citio denominado 
Minha-vêz nesta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; as quaes 
houve por compra a Teodoria, de tal, a a Dona Rosa de tal viúva do 
finado Gonçalo da Cruz Neves, e a Jozé Manoel Sampaio; suas 
estremas são as seguintes = da Parte do Nascente com terras de 
Antonio Manoel Sampaio; da parte do Norte com os possuidores de 
Timbaúba e Porteiras, da parte do poente com terras de José Manoel 
Sampaio; da parte do Sul com terras do Major Jozé Tavares da Silva 



no meio do brejo. = Barbalha trinta de Desembro de mil oito centos 
sincoenta e sinco. = Arrogo de Sebastião José de Santa Anna. = 
Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
34 Eu Gonçalo José Baptista abaixo assignado possuo nesta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha hum citio de terras 
denominado Santa cruz; o qual se acha em commum com os meus 
herdeiros possuidores do mesmo citio; cujo citio estrema da parte do 
Nascente com terras de Joaquim Gonçalves d’Araujo da parte do 
poente com terras de Antonio Bernardes herdeiro no mesmo citio da 
parte do Norte pelo rio do Sacco, e da parte do Sul com a Serra 
Araripe = Barbalha vinte de Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis. 
= A rogo de Gonçalo José Baptista. = José Raimundo Alecrim. 
 
35 Raimundo Jozé Camello possue secenta e huma braças de terras 
no Citio SãoPedro desta Freguezia por compra feita a Anna Furtado 
Leites estrema da parte de cima com Antonio Ferreira d’Araujo e de 
baixo com a mesma vendedora = Barbalha vinte e hum de Janeiro de 
mil oito centos sincoenta e seis. = Raimundo José Camello. 
[Fl. 12] 
36 Raimundo Jozé Camello possue hum citio de terras nesta 
Freguezia; cujo sitio denominado São Pedro o houve por compra a 
Felix Gonçalves de Mattos, e tem cento e vinte e seis braças, 
extremando da parte de baixo com Antonio Ferreira d’Araujo, da parte 
de cima com José Tavares da Silva, e no brejo com Antonio Manoel 
Sampaio, e na parte do taboleiro ignora com quem. Barbalha vinte e 
hum de Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Raimundo José 
Camello. 
 
37 Raimundo José Camello possue duas posses de terras em 
commum no Citio Malhada Vermelha desta Freguezia, cujas forão 
huma posse de Felix Gonçalves de Mattos, e outra de Joaquim José 
de Azevedo. = Barbalha vinte e hum de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e seis. = Raimundo José Camello. 
 
38 Raimundo Jozé Camello possue treze braças de terras nesta Villa 
por doação que lhe fez sua sogra Anna Angélica; cuja terras estrema 
da parte de baixo com o Padre Gregório de Sá Barreto, e de cima com 
José Pacifar de Sá Souto Maior. = Barbalha vinte e hum de Janeiro de 
mil oito centos sincoenta e seis. = Raimundo José Camello. 



 
39 Raimundo José Camello possue huma posse de terras no citio 
Ariticúm desta Freguezia, e a houve por compra feita a José Correia 
d’Oliveira, cuja posse está em commum. = Barbalha vinte e hum de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Raimundo José Camello. 
 
40 Eu Manoel Raimundo Rodrigues abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de quatro posses de terras nesta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha no lugar denominado Riacho do meio; as quais 
posse me ouverão huma por legitima de minha sogra Isabel Francisca 
Nunes, outra por compra a Antonio Ramos, e as outras duas a Jozé 
Alves de Souza as quaes se axão reunidas em commum por se não 
terem ainda dividido. = Barbalha vinte e hum de Janeiro de mil oito 
centos sincoenta e seis. = Arrogo de Manoel Raimundo Rodrigues = 
Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
41 Eu Joaquim Ferreira da Silva possuo nesta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha no Citio denominado São Joaquim e quinze 
possess de terras em commum [Fl. 13] com Francisca Monteiro 
Saraiva, Antonio Marinho Cavalcante, Manoel Barbosa dos Santos, e 
herdeiros do finado João Luiz Tavares as quaes posses de terras as 
houve por compra aos herdeiros do falecido Manoel Tavares Muniz, a 
Romão Pereira Filgueira, a Manoel Barbosa dos Santos a João 
Marinho Falcão, e aos herdeiros de Francisco Apollinario; sendo as 
mesmas divididas com os herdeiros meus filhos de quem sou tutor. = 
Barbalha vinte e quatro de Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis 
= Arrogo de Joaquim Ferreira da Silva. = José Raimundo Alecrim. 
 
42 Eu Joaquim Ferreira da Silva abaixo assignado proprietário da 
parte do citio São Joaquim da Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha possúo huma posse de terras em cima da Serra Araripe, o 
qual tem de latitude a largura de suas terras em São Joaquim com 
fundo até a baixa do Zumbí; cuja posse tem sido de serventia do 
mesmo citio desde os primeiros possuidores. = Barbalha vinte e quatro 
de Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Arrogo de Joaquim 
Ferreira da Silva = José Raimundo Alecrim = 
 
43 Eu Joaquim Ferreira da Silva abaixo assignado como tutor de meus 
Filhos orfaos declaro que estes possuem nesta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha no citio denominado São Joaquim, as posses de 



terras correspondentes as quantias que herdarão; as quaes se achão 
em commum com os mais possuidôres do mesmo citio. Barbalha vinte 
e quatro de Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Arrogo de 
Joaquim Ferreira da Silva. = José Raimundo Alecrim. 
 
44 Eu Maria Francisca da Conceição abaixo assignada como Tutora 
de minhas Filhas declaro que estas possuem, nesta Freguezia de 
Santo Antonio da Barbalha no citio denominado São Joaquim, as 
posses de terras correspondentes as quantias que herdearão, as 
quaes se achão em commum com os possuidôres do mesmo Citio. = 
Barbalha vinte e quatro de Janeiro de mil oito centos sincoenta e seis 
= Arrôgo de Maria Francisca da Conceição José Raimundo Alecrim. 
 
45 Eu Caetano Baptista de freitas abaixo assignado sou senhora e 
possuidôra de huma posse de terras nesta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha no lugar denominado Cruzinha a qual posse de 
terras me houve por le- [Fl. 14] legitima de minha finada Mãe Anna 
Maria da Silva, e se acha dita posse de terras reunida com os meus 
Irmãos herdeiros, por se não ter ainda dividido o Citio Farias deixado 
por nossa Mãi. = Barbalha vinte e oito de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e seis. = Arrogo de Caetano Baptista de Freitas = Manoel 
Nazareno Grangeiro. 
 
46 Eu abaixo assignado possúo  treze braças de terra nesta Freguezia 
no brejo Salamanca, que estrema de baixo com Raimundo Jozé 
Camello, e de cima com Antonio Pereira Callou e meia légua de 
fundos. = Barbalha vinte e oito de Janeiro de mil oito centos sincoenta 
e seis = José Pacifar da Sá Souto Maior. 
 
47 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia no citio Bulandeira 
sinco braças de terras que estrema da parte de cima com João do 
Espírito Santo Correia, e da parte de baixo com o mesmo com meia 
legoa de fundoÇ – Barbalha primeiro de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e seis Arrogo de Tereza de Jesus Maria = José Delmiro de 
Castro. 
 
48 Eu abaixo assignado possuo nesta Freguezia no citio Bulandeira 
vinte e duas e meia braças de terra que estrema da parte de cima com 
José Gomes, e da parte de baixo com Antonio de Magalhães Landim 
com meia legoa de fundo. = Barbalha primeiro de Fevereiro de mil oito 



centos sincoenta e seis. = Arrogo de Tereza de Jesus Maria. = José 
Delmiro de Castro. 
 
49 Eu Manoel Lopes da Silva abaixo assignado possúo nesta 
Freguezia hum citio de terras denominado Tapera com duzentos 
sincoenta e seis braças que as tenho por compra a minha Mana Maria 
da Conceição e a José Geraldo Bizerra de Menezes; as quaes limitão-
se a Leste com terras de Joaquim, a Oeste com Joaquim Sobreira, ao 
Norte com o rio Batateira e ao Sul com o citio Brejo sêcco tendo meia 
legoa de fundo. – Barbalha trez de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e seis. = Manoel Lopes da Silva. 
 
50 Francisca Teodora Filgueira registra o citio cabeça da Onça desta 
Freguezia da Barbalha, o qual possue em commum com seus filhos, 
estremando com os herdeiros do finado Gabriel aguas pendentes, ao 
Sul no Angico cito na estrada do Caldas junto a casa de Vicente 
Ferreira, ao poente na estrada Velha de Santa Cruz para baixo na 
Cruz das Almas ao marco a pal- [Fl. 15] meira grande. Barbalha 
quatro de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Francisca 
Teodora Filgueira. 
 
51 Eu José Correia de Meneses abaixo assignado possúo nesta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha duas posses de terras no 
Citio denominado Santa Cruz; huma houve por herança de minha 
fallecida sogra Anna Roza do Espírito Santo, e outra por compra a 
Francisco Guedes da Silva; cujas terras regadias se achão em 
commum com os mais herdeiros do esmo citio. = Barbalha sette de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis = Jozé Correia de 
Menezes. 
 
52 Diz Theodoro Pereira d’Almeida que é possuidor nesta Freguezia 
de Santo Antonio da Barbalha no citio Bulandeira de vinte e quatro 
braças de terras, digo, vinte e quatro braça e meia de terras, que 
estrema da parte do Nascente com João Evangelista Sampaio, da 
parte do Puente com Severino Pereira Filgueira da parte do Sul com o 
mesmo Severino, e da parte do Norte com meia légua de fundo. = 
Barbalha onze de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis. = 
Teodoro Pereira de Almeida. 
 



53 Eu abaixo assignado possuo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha, huma parte de terras em commum com os mais herdeiros 
no citio Riacho do meio, a qual houve por herança de meu finado Pai 
correspondente a quantia de cem mil reis. = Barbalha dez de Fevereiro 
de mil oito centos sincoenta e seis. Vicente José d’Oliveira. 
 
54 Jozé Tavares da Silva possue nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha hum citio de plantação no brejo Salamanca denominado São 
Paulo com águas de regar com tresentos e dez braças de largura e 
com meia legoa de fundo para os Taboleiros a estremar no meio do 
brejo com terras de Jozé Manoel Sampaio, e Sebastião Jozé; do lado 
de cima com terras do Reverendo Gregório de Sá Barreto, e do lado 
de baixo com terras de Raimundo Jozé Camello Barbalha 16 de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Jozé Tavares da Silva. 
 
55 Jozé Tavares da Silva possue hum citio de plantação nesta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha no lugar da Serra do Caldas 
denominado Pinheiro a estremar pelo lado de cima, rio assima com 
terras de Antonio Leite Rabello, pelo lado de baixo com terras de 
Antonio Furtado de Figuerêdo no lugar corgo- [Fl. 16] corgo; com 
huma legoa de fundo para Serra Araripe. = Barbalha dezeseis de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis Jozé Tavares da Silva. 
 
56 Jozé Tavares da Silva possue nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha no citio Malhada vermelha em commum huma posse de terra 
no valor de oitenta e seis mil reis comprada aos herdeiros das finadas 
Filizarda, Ignacia e outros. = Barbalha dezeseis de Fevereiro de mil 
oito centos sincoenta e seis. = Jozé Tavares da Silva = 
 
57 Eu abaixo assignada possuo nesta Freguezia no Citio denominado 
brejão settenta braças de terras com meia légua de fundo para huma, 
e outra parte do Brejo. = Barbalha dezoito de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e seis = Tereza de Jezus Maria. 
 
58 O abaixo assignado possue hum citio de terras nas Cabesseiras e 
ignora sua extenção; cujo citio comprou a João Lopes Caminha, 
estrema da parte de baixo com a caza que foi de Manoel Rodrigues 
Varêda e da parte de cima com Euzebio Pires, e Margarida Soares, e 
com uma legoa de fundo. = Barbalha dezenove de Fevereiro de mil 
oito centos sincoenta e seis = Francisco Malaquias Ferreira. 



 
59 O abaixo assignado possue huma posse de terras no baxio, desta 
Freguezia que comprou a Victorino Alves de Almeida, e ignora sua 
extenção = Barbalha dezenove de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Francisco Malaquias Ferreira = 
 
60 Eu Joaquina Maria do Amor Divino abaxo assignada possúo nesta 
Freguezia de Santo Antonio de Barbalha huma sorte de terras 
denominada Varsea redonda; cuja sorte de terras estrema da parte do 
Nascente com terras do Senhor Antonio Pereira Callou no riaxinho do 
barro branco, do Sul com terras do brejo-sêcco na estrada da fazenda-
nova, do puente no riaxinho com terras do Senhor Manoel Lopes, 
norte no Rio Batateira = Barbalha vinte trez de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e seis = Arrogo de Joaquina Maria do Amor Divino = 
Manoel Jozé de Oliveira. 
 
61 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha hum citio de terras no lugar denominado Bulandeira, que 
houve por compra a Dionizio [Fl. 17] Eleutério, e Manoel Joaquim 
Telles; o qual estrema da parte do poente com terras de Antonio 
Gomes; da parte do Sul no meio do brejo Salamanca com terras do 
Padre Gregorio de Sá Barreto, Raimundo José Camello, e Manoel 
Joaquim Filho com meia legua de fundos. = Barbalha vinte quatro de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis. = Jozé Manoel Sampaio. 
 
62 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha no lugar denominado = Venha vêr hum citio de terras com 
cento e oitenta braças que houve por compra a Dona Rosa Maria, a 
qual estrema da parte do Nascente com terras de Sebastião José de 
Santa Anna da parte do poente com terras de Manoel Joaquim Telles, 
da parte do Sul no meio do brejo Salamanca com terras do Padre 
Gregorio de Sá Barreto, e Jozé Tavares da Silva de Sá Barreto, e Jozé 
Tavares da Silva com meia legoa de fundo. = Barbalha vinte e quatro 
de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis = Jozé Manoel 
Sampaio. 
 
63 Eu abaixo assignado João Fidelles da Silva sou senhor e possuidôr 
de huma posse de terras nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha no lugar denominado Correntinho a qual posse de terras 
houve por compra a Manoel Nogueira, Gonçalo Jozé Baptista, e 



Antonio Pinto da Costa; suas estremas são as seguintes: da parte do 
Nascente com terras de Jozé Pereira de Brito, e com terras de 
Thomaz d’Aquino Pinto Bandeira pela estrada da Chapada até hum 
môrro de pedra no Taboleiro e d’ahi correndo rumo direito a parte do 
poente até o Riaxo fundo, da parte do Sul estrema com terras de 
Gonçalo Jozé Baptista pelo Riaxo abaixo; e da parte do Norte pelo rio 
do Sacco acima até hum pé de cajazeira, e cortará rumo direito ao 
Riaxo do Commaty, estremando com terras de Antonio de Barros = 
Barbalha vinte quatro de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis 
= Arrogo de João Fidelles da Silva =  Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
64 Eu João Fidelles da Silva abaixo assignado sou Senhor e possuidôr 
de huma posse de terras nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha no lugar denominado Santa Cruz; a qual posse  de terras foi 
comprada a Antonio Jozé Baptista, a qual se acha em commum com 
os herdeiros e mieiro do mesmo Citio [Fl. 17] Citio Santa Cruz = 
Barbalha vinte e quatro de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e 
seis = Arrogo de João Fidelles da Silva = Manoel Nazareno Grangeiro 
= 
 
65 Eu Antonio Vellozo do Carmo sou senhor e possuidôr de hum citio 
de terras nesta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha no lugar 
denominado Cabesseiras, o qual citio de terras houve por compra aos 
herdeiros do finado Jozé Antonio de Luna e suas estremas são as 
seguintes = pela parte do Nascente com terras dos herdeiros do finado 
Job de Luna; da parte do Norte com terras de Joaquim de Souza pelo 
Rio de Salamanca; da parte do poente com terras de João Antonio de 
Luna, e da do Sul com terras de Dona Francisca mulher do finado 
Joaquim Manoel Sampaio = Barbalha vinte sette de Fevereiro de mil 
oito centos sincoenta e seis. = Arrogo de Antonio Vellôzo do Carmo = 
Teodozio Fagundes Lessa. 
 
66 Eu Francisco Maciel da Costa sou Senhor e possuidôr de hum citio 
de terras nesta Freguezia de Santo Antonio de Barbalha no lugar 
denominado Cabesseiras; o qual citio de traz houve por compra a 
Florencio Gonçalves de Brito, e suas estremas dão as seguintes = 
pela parte do Nascente com terras de Margarida Soares, e de Maria 
Lourenço pelo rio de Salamanca, da parte do Norte com terras de 
Antonio Alves Correia, da parte do poente com terras de Jozé Ribeiro 
da Costa e do finado Manoel Correia e da parte do Sul com terras dos 



herdeiros do finado Alexandre Barreto = Barbalha vinte e sette de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de Francisco 
Maciel da Costa = Teodozio Fagundes Lessa. 
 
67 Eu abaixo assignada Maria Donata da Conceição sou senhora e 
possuidôra de hum citio de terras nesta Freguezia de Santo Antonio 
da Barbalha no lugar denominado Caldas, o qual houve por compra ao 
Capitão João Lopes Bandeira pelo preço e quantia de hum conto e 
quinhentos mil reis e suas estremas são as seguintes; da parte do 
Nascente principia pelo Riacho do [rasgado 1 palavra] até a 
embocadura da levada do Pelo-signal, e por esta abaixo a estremar 
com terras do Capitão Tomás de Aquino Pinto Bandeira; d aparte do 
Norte com terras do mesmo Tomás d’Aquino Pinto Bandeira; da parte 
do puente com terras de Gonçalo José Baptista, e da parte do Sul com 
terras do Capitão Antonio Leite Rabelo, e Manoel Francisco de Caldas 
= Barbalha vine e se- [Fl. 19] e sette de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e seis Arrogo de Maria Donata da Conceição = Manoel 
Nazareno Grangeiro. 
 
68 O abaixo assignado possue huma posse de terras no Citio 
Cabeceiras desta Freguezia ignora sua extenção estrema da parte do 
Nascente com os Lunas, e do poente com a estrada real do Sul com 
Manoel Luiz e do Norte com Deziderio de tal; cujas terras comprou a 
Jozé Paes das Neves. = Barbalha vinte e oito de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e seis = Arrogo de Francisco Gonçalves de Sousa = 
Raimundo Jozé Camello. 
 
69 Eu Vicente Ferreira d’Alencar abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma posse de terras nesta Freguezia de Santo Antonio 
da Barbalha no lugar denominado Cruzinha, a qual posse de terras foi 
comprada a Alexandre Barreto Brazileiro, cujas terras estremão da 
parte do Nascente com os herdeiros do mesmo vendedor; da parte do 
puente com Jozé Ribeiro da Costa e para o Sul com Antonio Ribeiro 
da Silva = Barbalha vinte e oito de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Arrogo de Vicente Ferreira d’Alencar = Manoel 
Rodrigues Vieira 
 
70 Eu [rasgado + ou – 3 palavras] abaixo assignado declaro que sou 
possuidor de [rasgado + ou – 3 palavras] na Freguezia da Barbalha no 
Citio Ban [rasgado + ou – e palavras] amabas anexas huma a outra as 



quaes [rasgado 1 palavra] por compra a Antonio Pereira da Costa e 
não declaro as estremas por não estar demarcada em verdade passo 
este por mim assignado. = Barreiros vinte e oito de Fevereiro de mil 
oito centos sincoenta e seis = Francisco Alves Leite. 
 
71 Eu Estevão Jozé d’Araújo sou Senhor e possuidor de hu citio d 
eterras nesta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha no lugar 
denominado Cabeceiras; o qual citio houve por compra a Francisco 
Varêda; o qual citio se acha reunido a humas outras quatro posses 
que tão bem houve por compra a Manoel Rodrigues Varêda, a Antonio 
Manoel, José Baptista, e Antonio Correia suas estremas são as 
seguintes: pela parte do Nascente com Antonio de Barros Marinho, da 
parte do norte com terras d’Ambrósio Pereira, da parte do poente com 
terra de Manoel da Cruz, e da parte do Sul com Antonio Rodrigues = 
Barbalha vinte e nove de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e seis 
= Arrogo de Estevão Jozé d’Araújo Teodoro Fagundes Serra. 
[Fl. 20] 
72 O abaixo assignado possue cinco posses de terras no Citio 
Cachoeira desta Freguezia; ignora sua extenção sendo quatro posses 
de compra, e huma por herança de seu finado Pai Antonio Brás. = 
Barbalha primeiro de Março de mil oito centos sincoenta e seis = 
Alexandre Pereira Luna. 
 
73 Eu abaixo assignado possuo nesta Freguezia déz braças de terras 
em commum com os mais herdeiros sendo as ditas terras citas dentro 
do Circulo desta Villa com meia legua de fundos; a qual houve por 
herança de meu fallecido sogro Mendo de Sá Barreto = Barbalha trez 
de Março de mil oito centos sincoenta e seis = Sebastião Manoel 
Sampaio. 
 
74 O abaixo assignado assignado possue uma braça de terras na 
Matta desta Freguezia; estrema de hum lado com terras de 
Cabeceiras, e de outro com os herdeiros do finado Vicente Pereira 
Grangeiro; cujas terras comprou a Manoel Baptista do Nascimento – 
Barbalha quatro de Março de mil oito centos sincoenta e seis. Arrogo 
de Joaquim de Souza – Raimundo José Camello. 
 
75 A abaixo assignada possue huma posse de terras nas Cabeceiras 
desta Freguezia; iginoro [rasgado + ou – 3 palavras] e a houve por 
doação que lhe [rasgado + ou – 3 palavras] Jozé Antonio = Barbalha 



quatro de Março de mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de Joana 
Baptista de Jezus = Raimundo Jozé Camello. 
 
76 Eu Margarida Luiza Barrêto abaixo assignada sou senhora e 
possuidôra de huma parte de terras nesta Freguezia de Santo Antonio 
da Barbalha no lugar denominado Cabeceiras da Salamanca, a qual 
houve por compra a Manoel Felippe: suas estremas são as seguintes: 
da parte do Nascente estrema com terras de Francisco Malaquias 
Ferreira da parte do poente com terras de Maria de Farias, da parte do 
Norte serve o rio de divisão, e da parte do Sul servindo tã 
88 Eu Antonio Joaquim de Santa Anna abaixo assignado, sou Senhor 
e possuidor de hum citio de terras com duzentas braças no lugar 
denominado = passagem do Mucura desta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha; cujas terras estremão da parte do Nascente com 
terras de Maria Jozefa de Jesus; do poente com terras de Jozé Va- 
[Fl. 24] Valentim com meia legua de fundos, para hum e outro lado do 
brejo = Barbalha vinte nove de Março de mil oito centos sincoenta e 
seis = Antonio Joaquim de Santa Anna. 
 
89 Declaro eu abaxo assignado, que possuo no citio Buriti dos Oleiros 
(cito nesta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha) hum citio que me 
houve por compra e suas confrontações são as seguintes: Estrema 
pela parte do Nascente no marco que se acha fincado; pelo poente 
estrema em outro marco que se acha fincado; pelo Norte no Rio 
Salamanca e pelo Sul tendo meia legua de fundo; sua estenção é 
conhecida por se achar marcado na forma acima dita = Santo Antonio 
vinte e oito de Março de mil oito centos sincoenta e seis = Manoel 
Antonio de Figuerêdo. 
 
90 Declaro eu José da Cruz Neves abaixo assignado que possuo na 
Freguezia de Santo Antonio da Villa da Barbalha vinte e huma braças 
e meia de terras no Citio Tapera, estremando da parte do Nascente 
com terra do Senhor Joaquim Gonçalves Sobreira; da parte do poente 
com terras do Brejo queimado; da parte do Sul com terras do Brejo-
Sêcco; e da parte do Norte com o Rio = Barbalha vinte e sette de 
Março de mil oito centos sincoenta e seis José da Cruz Neves. 
 
91 Eu Jozé Gomes da Silva possuo no Citio Bulandeira que houve por 
compra a Joaquim Correia Arnaut, vinte e seis braças e trez quartas 
de terra, estremada pelos lados de cima com João Evangelista 



Sampaio, pelo de baixo com Tereza de Jezus Maria, no meio do brejo 
com Severino Pereira Filgueira, e meia legoa de fundo = Barbalha 
trinta de Março de mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de José 
Gomes da Silva = Jozé Delmiro de Castro. 
 
92 Eu Senhorinha Chavier de Paiva possuo vinte e sinco braças de 
terras no Citio denominado São Pedro desta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha que estrema da parte do nascente com terras de 
Manoel Antonio Torres Portugal, e do poente com terras de Antonio 
Furtado Leite, do norte com terras de Antonio Ferreira d’Araújo com  
meia legua de fundo para o Sul. Barbalha nove d’Abril de mil oito 
centos sincoenta e seis = Arrogo de Senhorinha Chavier de Paiva = 
Manoel Rodrigues Vieira 
 
93 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo duas poces de 
terras neste citio do Riacho do meio [Fl. 25] na Freguezia de Barbalha 
huma posse de duzentos dezoito mil e oitenta e hum reis, a qual posse 
foi havida por herança de minha Mai Antonia Francisca do 
Nascimento, outra dita de cento trinta e nove mil reis; a qual foi havida 
por compra ao finado mano Manoel Coelho; cujas terras extremão 
para a parte do Nascente com o citio Santa Ritta do Senhor Antonio 
Manoel na pendencia das águas; para a parte do poente estremão no 
Riacho denominado = Riacho do meio = e para a parte do norte 
estremão com as terras do brejo, no lugar conhecido e chamado “Pão 
d’Oleo”, e para a parte do Sul estremão entrando touda a largura do 
Citio até o meio da Serra Araripe, e para verdade e por não saber ter 
nem escrever, pedi ao Senhor Sebastião Rodrigues da Gama e Silva, 
que por mim fizesse esta declaração, e a meu rogo assignam = Riacho 
do meio trinta e hum de Março de mil oito centos sincoenta e seis = 
Arrôgo de Anna Francisca de São felix = Sebastião Rodrigues da 
Gama e Silva. 
 
94 Eu abaixo assignado possuo na Freguezia da Barbalha na Serra do 
Sacco settenta braças de terras extremando pelo Norte com terra de 
Antonio Pereira de Sá Barreto no lugar Lameirão, pelo sul com terra 
de Roza Maria de Santa Anna; pelo nascente com o rio Sacco; e pelo 
puente com a Serra Araripe = Barbalha treze de Abril de mil oito 
centos sincoenta e seis = Jozé Gonçalves Martins Parente. 
 



95 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha duas possues de terras no Citio Sacco no lugar denominado 
lameirão; cujas terras houve huma  posse por herança de meu falecido 
Pai José Pinto, e outro por compra a Dona Anna Maria, e se achão em 
commum com os mais herdeiros = Barbalha treze d’Abril de mil oito 
centos sincoenta e seis = Antonio Pereira de Sá Barrêto. 
 
96 Eu abaixo assignado Carlos José dos Santos sou senhor e 
possuidor de sincoenta e huma braças de terras no lugar denominado 
Estrela desta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras 
me houve por compra a Joana Maria e seus herdeiros, e estremão da 
parte do Nascente com terra de Joaquim Gomes da Rocha, do poente 
com terras de Jozé Alexandre da Silva, pa- [Fl. 26] para o Sul no Rio 
Salamanca e para o Norte com meia legua de fundo = Barbalha 
dezeseis d’Abril de mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de Carlos 
José dos Santos = Manoel Rodrigues Vieira 
 
97 Eu abaixo assignado Carlos Jozé dos Santos sou senhor e 
possuidor de hum citio de terras no lugar denominado Estrela da 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras estremão da 
parte do Nascente com terras de Firmiano Dias, do poente com terras 
de Marcelino Jozé de Souza, e para o Sul no Rio Salamanca, para o 
Norte com meia légua de fundos. Barbalha dezeseis de Abril de mil 
oito centos sincoenta e seis = Arrogo de Carlos José dos Santos = 
Manoel Rodrigues Vieira. 
 
98 Severino Pereira Filgueiras possue nesta Freguezia da Barbalha 
hum citio de terras denominado Barreiras o qual leva ao registro; cujo 
citio estrema do nascente com terras de Antonio Manoel Sampaio; ao 
poente na Baixa da égua; ao Sul com o Patrimônio de Santo Antonio, 
e ao norte no rio Salamanca = Barreiras vinte d’Abril de mil oito centos 
sincoenta e seis = Severino Pereira Filgueira. 
 
99 Severino Pereira Filgueira possue trinta e sinco braças de terras no 
Citio Alagoinha nesta Freguezia da Barbalha; as quaes leva ao 
registro. = Barreiras vinte de Abril de mil oito centos, sincoenta e seis = 
Severino Pereira Filgueiras = 
 
100 Severino Pereira Filgueira possue nesta Freguezia da Barbalha 
metade do Citio Lamma; o qual leva ao registro, cujo citio estrema ao 



nascente com terras de  Theodozio de tal; ao poente com o citio 
Ferrêros, ao Sul no rio Salamanca, ao norte com terras do Miranda 
Barreiras vinte d’Abril de mil oito centos sincoenta e seis = Severino 
Pereira Filgueiras. 
 
101 Eu Marcelino Jozé de Sousa sou senhor e possuidor de quarenta 
braças de terras no lugar denominado Estrella desta Freguezia de 
Santo Antonio de Barbalha; cujas terras estremão da parte do 
Nascente com terras de Carlos Jozé dos Santos, do puente com terras 
de Antonio Ferreira Coêlho, para o Sul no rio Salamanca e para o 
Norte com meia legoa de fundo = Bar [Fl. 27] balha vinte e sinco 
d’Abril de mil oito centos cincoenta e seis = Arrogo de Marcelino José 
de Sousa = Manoel Rodrigues Vieira. 
 
102 Eu Vicente Ferreira da Silva abaixo assignado possúo nesta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha vinte braças de terras no 
Citio denominado Estrella que houve por compra a Antonio Luiz 
Correia, a qual estrema da parte do Nascente com terras de Manoel 
Gomes Bizerra, da parte do puente com terras de Barbara Maria, da 
parte do Sul no Rio Salamanca, e do norte com meia legoa de fundo 
pelo taboleiro acima. Barbalha doze de Maio de mil oito centos 
sincoenta e seis = Arrogo de Vicente Ferreira da Silva Jozé Raimundo 
Alecrim. 
 
103 Declaro eu Luiza Ferreira da Conceição abaixo assignada que 
possúo na Freguezia da Barbalha trinta e sinco braças de terras no 
lugar denominado Lagoinha; cujas estremas são as seguintes da parte 
do Nascente estrema com o Alferes João d’Alencar, da parte do 
Poente estrema com terras pertencentes aos Órfãos do finado João 
Marinho; da parte do Norte estrema com terras de Fazenda nova; e da 
parte do Sul estrema com o Rio Buriti; por vende que me fez Manoel 
Remigio d’Oliveira, e sua mulher Maria Antonia de Freitas. Crato em 
dezeseis de Junho de mil oito centos sincoenta e seis = Luiza 
Francisca da Conceição. 
 
104 Digo eu abaixo assignado Manoel Gomes dos reis que sou 
Senhor e possuidor de trez posses de terras no Citio denominado 
Riacho do meio desta Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; cujas 
terras houve por compra a Luiz Martins da Silva, cujas terras estremão 
da parte do Nascente com terras d’Alexandre Moreira de Carvalho na 



levada geral, e do Poente com terras de Francisco Pereira Coelho no 
Riaxo, e do Norte com terras de Alexandre Gonçalves da Silva, e do 
Sul com terras de erdeiros do fallecido Alexandre José = Barbalha dez 
de Julho de mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de Manoel 
Gomes dos Reis = Manoel Rodrigues Vieira. 
 
105 Digo eu abaixo assignado Manoel Gomes dos Reis que sou 
Senhor e possuidor de huma posse de terras no Citio denominado 
Riacho do meio desta Fregue- [Fl. 28] guezia de Santo Antonio da 
Barbalha; cujas terras houve por compra a Francisco Lopes da Silva, e 
estremão da parte do Nascente com terras de João Gonçalves 
Coêlho; do Puente com terras do Citio Conçôllo, e do sul com terras 
d’Alexandre Gonçalves da Silva. Barbalha dez de Julho de mil oito 
centos e sincoenta e seis = A rogo de Manoel Gomes dos Reis = 
Manoel Rodrigues Vieira = 
 
106 Eu abaixo assignado possúo na Freguezia da Barbalha úm Citio 
denominado Breginho na Ribeira do Carité; estrema da parte do 
poente com várzea redonda; da parte do Nascente com Brejo da 
rossa, com meia légua de fundo: possúo mais na mesma Freguezia no 
Brejo Salamanca na Barbalha quarenta e sinco braças de terras em 
commum com meia legoa de fundo = Barbalha deiz d’Agosto de mil 
oito centos sincoenta e seis = Antonio Pereira Pinto Callou. 
 
107 Eu abaixo assignado declaro que possúo hum pedaço de terras 
no Citio cabeça da Onça desta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha; o qual estrema da parte do Norte com terras de Dona 
Francisca Teodora Filgueira de hum pé de páo d’Oleo a hum angico; 
linha recta, na estrada que vai para o Caldas, e d’ahi na mesma linha 
a estremar com terras do Riaxo do meio na parte do Nascente; da 
parte do Sul com terras de Luciano Gomes de Mello em hum tôco de 
jatobazeiro defronte de hum pé de pitombeira, tão bem em linha recta 
a terras do Riaxo do meio; e para o poente com terras do Correntinho; 
cujas forão compradas a João Rodrigues Pinto = Cabeça da Onça 
onse de Agosto de mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de 
Vicente Ferreira dos Santos = José Raimundo Alecrim. 
 
108 Eu Manoel Antonio Torres Portugal sou Senhor e possuidor de 
huma posse de terras no Citio São Pedro desta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha; cuja houve por compra a Joaquim Jozé 



Gonsalves, estremão da parte do Nascente com terras de Jozé 
Antonio Peregrino, do poente com terras de Antonio Furtado Leite; do 
Norte com terras de Antonio Ferreira d’Araújo; e para o Sul com meia 
légua de fundo = Barbalha dose de Agosto de mil oito cen- [Fl. 29] 
centos sincoenta e seis = Por Manoel Antonio Torres Portugal = 
Manoel Rodrigues Vieira. 
 
109 Eu Jozé Alexandre da Silva abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de sincoenta e seis braças e meia de terras no lugar Estrela 
Freguezia, a qual houve por compra ao Senhor João Evangelista 
d’Azevedo as quaes estremão ao nascente com o Senhor Carlos Jozé; 
do poente com o Senhor Manoel Gomes; do Sul com o rio Salamanca, 
do norte meia légua de fundo pelo Taboleiro a cima = Barbalha trese 
d’Agosto de mil oito centos sincoenta e seis = Jozé Alexandre da Silva. 
 
110 Eu José Alexandre da Silva abaixo assignado sou Senhor e 
possuidor de doze braças e meia de terra no lugar nominado Buriti 
termo da Barbalha, a qual houve por compra ao Senhor Tenente 
Coronel Antonio Joaquim de Santa Anna; as quaes estremão do 
nascente com o Senhor Antonio Rodrigues; do poente com o Senhor 
João Damaceno Rodrigues; do norte no rio Salamanca; do Sul meia 
legua pelo taboleiro acima = Barbalha treze d’Agosto de mil oito centos 
sincoenta e seis = Joze Alexandre da Silva 
 
111 José Ribeiro da Costa abaixo assignado possue nesta Freguezia 
de Santo Antonio da Brabalha hum citio de terras d’agua regadias 
denominado Coité o qual houve por compra ao Tenente Coronel 
Manoel Ferreira Nobriga, Francisco Monteiro Saraiva, Ignacio 
Rodrigues, herdeiros do finado Gonçalo Jozé d’Alencar e Manoel 
Antonio Torres Portugal; cujas estremão da parte do Nascente com 
terras dos Filhos e genros do mesmo declarante pelos marcos; da 
parte do poente na Serra Araripe com huma legoa pela mesma 
adentro; da parte do Norte com terras de Manoel Joaquim Aires do 
Nascimento; e da parte do Sul servindo de estrema o corrente d’agua 
suja = Barbalha trinta de Agosto de mil oito centos sincoenta e seis = 
José Ribeiro da Costa. 
 
112 José Ribeiro da Costa abaixo assignado possue nesta Freguezia 
de Santo Antonio da Barbalha hum [F. 30] Citio de terras denominado 
Saguim comprado aos mesmos vendedores do Citio Coité; cujo Citio 



estrema da parte do Nascente com terras de Vicente Ferreira 
d’Alencar; da parte do poente com terras de Antonio da Costa; da 
parte do Norte com terras do Citio Araticum, e da parte do Sul no 
corrente d’agua suja = Barbalha trinta d’Agosto de mil oito centos 
sincoenta e seis = Joze Ribeiro da Costa. 
 
113 Jozé Ribeiro da Costa abaixo assignado Tutor de sua netta Órfã 
de nome Francina, declara que a mesma possue nesta Freguezia de 
Santo Antonio da Barbalha, hum citio de terras regadias na Serra do 
Coité; o qual houve por herança de seu fallecido Pai Francisco Chavier 
Ribeiro; cujas estremão da parte do Nascente com terras de Antonio 
Pinto da Costa e seus herdeiros; da parte do poente com terras dos 
herdeiros do mesmo Tutor declarante; da parte do Norte com terras de 
Manoel Joaquim Aires do Nascimento; e da parte do Sul com a 
corrente d’agua suja = Barbalha trinta de Agosto de mil oito centos e 
sincoenta e seis = José Ribeiro da Costa. 
 
114 Domingos Alves Moreira possue nesta Freguezia de Santo 
Antonio da Barbalha huma posse de terras no citio da Malhada 
Vermelha; cuja posse se acha em commum, e foi comprada a João da 
Rocha = Barbalha seis de Setembro de mil oito centos sincoenta e 
seis = Arrogo de Domingos Alves Moreira = Jozé Raimundo Alecrim. 
 
115 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo no Citio 
Riacho do meio na Freguezia de Santo Antonio da Barbalha huma 
posse de terra de cento e sincoenta mil reis que me tocou de minha 
nomiação, por fallecimento de meu marido Joaquim Mendes de 
Figuerêdo, dita posse de terra nos havemos por compra á Antonio 
Coêlho Sampaio, e a Joaquim Gomes da Rocha, as quais se achão 
ainda em commum com os meus filhos, e com os outros donos do 
Citio; cujas terras têm as estremas seguintes: para a parte do 
Nascente estremão na pendência das águas do Sitio San- [Fl. 31] ta 
Rita; para a parte do Poente estremão no Riaxo denominado = Riacho 
do meio; para a parte do Norte estremão no lugar denominado páo 
d’Oleo; e para a parte do Sul estremão no meio da Serra Araripe, 
entrando pela Serra toda a largura do Sitio e por esta maneira tenho 
feito a presente declaração = Riacho do meio vinte de septembro de 
mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de Isabel Antonia de Jezus = 
Sebastião Rodrigues da Gama e Silva. 
 



116 João Evangelista Sampaio possue na Freguezia da Barbalha as 
seguintes posses de terras = no Citio Brito cento e oitenta braças 
confrontadas, pelo nascente com terras da Lama,; pelo poente com 
terras das cabeceiras, pelo Sul com o rio, e pelo Norte com a mata do 
Sebastião. No citio Ferreiras huma posse de settenta e nove braças 
em commum com meia legua de fundo = No citio Bulandeira huma 
posse de terra confrontada da parte do nascente com terras de José 
Gomes, da parte do poente com terras de Theodozio Pereira, da parte 
do Sul com o rio, e do norte com meia legua = Barbalha vinte e seis de 
septembro de mil oito centos sincoenta e seis = João Evangelista 
Sampaio – 
 
117 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terras no Citio denominado Sacco por 
compra que fiz a Viuva Anna Barboza; cuja extenção ignoro por não 
ter sido medida; as estremas são as seguintes para o Nascente na 
corrente d’agua, para o Norte com os herdeiros da mesma viuva; para 
o poente com terras de Jozé Nunes, e para o Sul com Dona Maria 
Joaquina no mesmo Citio Sacco vinte e oito de setembro de mil oito 
centos sincoenta e seis Antonio Pereira Gonçalves Martins Parente. 
 
118 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terras no citio denominado Saco por compra 
que fiz a Dona Anna Maria; cuja estenção ignoro por não ter sido 
medida: as estremas são as seguintes para o Nascente com terras de 
Santa Crúz para o Norte com o mesmo citio Sacco no despe- [Fl. 32] 
despejo d’agua, onde aparta-se as duas levadas para o Poente com a 
corrente d’agua, e para o Sul na dona Araripe com duas leguas = 
Sacco vinte e oito de Setembro de mil oito centos sincoenta e seis = 
Antonio Pereira Gonçalves Martins Parente. 
 
119 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio de 
Barbalha huma posse de terras no Citio denominado Lama dote que 
me fez o finado Domingos Gonçalves, e Dona Anna Maria; cuja 
extenção ignoro por não ter sido medida; as estremas são as 
seguintes para o Nascente no Rio Salamanca, para o Norte no mesmo 
Citio com o Capitão Severino, para o poente onde der as estremas do 
Citio da mata do Sebastião, para o Sul com terras do Citio Ferreiro de 
Dona Anna Maria = Sacco vinte e oito de Setembro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Antonio Pereira Gonçalves Martins Parente. 



 
120 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terras no Sitio denominado Lambedor, por 
compra que fiz a Francisco Cardoso, Martinho Pereira, ao finado 
Padre José Barrêtto, a Rita Maria, e João da Silva, e a Manoel 
Clementino; cuja extenção ignoro por não ter sido medidas. As 
estremas são as seguintes: para o Nascente com Henrique 
Gonçalves, para o Norte no Rio Salamanca, para o poente com terras 
de Dona Anna e Henrique Gonçalves, para o Sul onde der meia legoa 
Sacco vinte e oito e Setembro de mil oito centos sincoenta e seis = 
Antonio Pereira Gonçalves Martins Parente. 
 
121 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha úma posse de terras com vinte e sette braças e meia e dous 
palmos no citio Bulandeira, a qual houve por compra a Manoel 
Nazareno, Severino Grangeiro, Vicente Grangeiro e herança de minha 
legitima materna suas extremas são as seguintes: da parte do 
nascente com meu Pai João do Espirito Santo Correia, do poente com 
terras de Antonio de Magalhães Landim; do Sul com o Capitão Sverino 
Perei- [Fl. 33] Pereira Filgueiras, e do norte com terras do Miranda = 
Barbalha vinte e nove de Setembro de mil oito centos sincoenta e seis 
= José Geraldo Duarte. 
 
122 Eu Antonio Ferreira Coelho abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de cento e oito braças de terras no lugar Estrella termo da 
Barbalha a qual houve por compra a Senhora Dona Thereza Maria de 
Jezus as quaes estremão do poente com o Capitão Antonio Pinto da 
Costa, do Nascente com o senhor Agustinho Eugenia d’Azevedo do 
Sul no Rio Salamanca, do Norte com meia legua pelo taboleiro a cima, 
que é seus competentes fundos = Barbalha 11 digo onze de Outubro 
de mil oito centos sincoenta e seis = Antonio Ferreira Coêlho. 
 
123 O abaixo assignado possue nesta Freguezia hum citio de terra 
denominado Mello, na Serra Araripe que estrema da parte do Sul com 
terras do Coité, da do Norte com terras de Noé d’Alencar Luna no 
mesmo citio Mello para o Nascente com o citio Araticum, e para o 
poente estrema em cima da mesma serra Araripe com meia legua de 
fundo pela chapada adentro. Barbalha dezeseis d’Outubro de mil oito 
centos sincoenta e seis = Manoel Joaquim Aires. 
 



124 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio de 
Barbalha duas posses de terras no Citio denominado sacco por 
compra que fiz a Antonio Pereira e a José Barboza, cuja estenção 
ignoro por não ter sido medidas; as estremas geraes são as que há no 
mesmo citio = sitio do Sacco vinte e hum de Outubro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Antonio Manoel da Costa. 
 
125 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio denominado Correntinho, uma posse de terras que 
houve por herança de meus Pais a qual se acha em commum com os 
herdeiros meus Irmaos e cunhado = Barbalha trinta de Outubro de mil 
oitocentos sincoenta e seis = José Caetano da Rocha. 
 
126 Eu abaixo assignado possúo na Freguezia [Fl. 34] da Barbalha 
huma posse de terras no Citio da Chapada que houve por compra a 
Manoel Cavalcante de Lacerda, e a sua mulher Joana Maria de Jesus; 
cuja possue de terras se acha em commum com os mais erdeiros = 
Chapada quinze de Novembro de mil oito centos cincoenta e seis = 
José Ferreira Gomes. 
 
127 Eu abaixo assignado possúo na Freguezia de Barbalha huma 
posse de terras no Citio Caldas que houve por compra a Themoteo 
Gonçalves de Brito, e a sua mulher Maria das Dores de Jezus, cuja 
posse de terras se acha em commum com os mais herdeiros = 
Chapada quinze de Novembro de mil oito centos sincoenta e seis = 
Saturnino Jozé de Mello 
 
128 Eu abaixo assignado possúo na Freguezia da Barbalha huma 
posse de terras no Citio da Passagem da Onça, que houve por 
herança de minha fallecida Mãi e sogra Luiza Maria das Mercês; cuja 
posse de terras se acha em commum com os mais herdeiros = 
Chapada quinze de Novembro de mil oito centos sincoenta e seis = 
Saturnino José de Mello 
 
129 Eu abaixo assignado possúo na Freguezia de Barbalha huma 
posse de terras no Citio da Chapada que houve por herança de minha 
fallecida Mai e sogra Luiza Maria das Mercês; cuja posse de terras se 
acha em commum com os mais herdeiros. Chapada quinze de 
Novembro de mil oito centos sincoenta e seis = Saturnino José de 
Mello – 



 
130 Eu Carlos Gomes Ferreira abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de hum Citio de terras no lugar nominado Serra de Caldas 
Freguezia da Barbalha o qual houve por herança do meu finado sogro 
e sogra Anacleto José de Farias, e Isabel Maria da Conceição; o qual 
citio estrema da parte do Nascente com o Senhor Antonio Leite 
Rabello em hum riacho do Puente com terras da senhora Anna Vieira, 
do Sul no pé da Serra Araripe, e do Norte na barra dos dois riachos = 
Barbalha dezeseis de Novembro de mil oito centos sincoenta e seis = 
Arrogo de Carlos Gomes Ferreira = Joaquim Gomes da Rocha.  
[Fl. 35] 
131 Carlos Gomes Ferreira declara que possue duas partes de terras 
no Citio Serra do Caldas da senhora Anna Vieira nesta Freguezia de 
Barbalha Provincia do Ceará; as quaes partes de terras possue em 
commum, e por compra feita a Semeão Filho de Menezes, e outra a 
Jozé Geraldo = Barbalha dezeseis de Novembro de mil oito cento 
sincoenta e seis = Arrogo de Carlos Gomes Ferreira = Joaquim 
Gomes da Rocha 
 
132 Eu Raimundo Alves Lima abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma parte de terra no Citio denominado Farias desta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por 
herança de meu Pai João Francisco; as quaes estremão da parte do 
Nascente e do Sul com terras de Manoel Pereira d’Alencar, do Norte 
com terras de Antonio Bernardo dos Santos e do Puente estrema na 
Serra Araripe = Barbalha dezoito de Novembro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Raimundo Alves Lima. 
 
133 Eu Raimundo Alves Lima abaixo assignado  ou senhor e 
possuidor de huma parte de terras no Citio denominado Farias desta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por 
herança de meu sogro Pedro Pereira as quaes estremão da parte do 
Nascente com terras de Antonio Pereira d’Alencar, do puente com 
terras de Manoel Pereira d’Alencar, do norte com terras de Miguel 
Machado, e do Sul com terras de João Felippe = Barbalha desoito de 
Novembro de mil oito centos sincoenta e seis = Raimundo Alves Lima 
 
134 Eu Raimundo Alves Lima abaixo assignado Sou Senhor e 
possuidor de trez partes de terras no Citio Farias da Freguezia de 
Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por compra huma parte 



a Francisco Ferreira, outra a Manoel Correia, e outra a Josefa, e se 
achão em commum com terras de João Felippe e dos mais herdeiros 
= Barbalha dezoito de Novembro de mil oito centos sincoenta e seis = 
Raimundo [Fl. 36] Alves Lima. 
 
135 O abaixo assignado possuo duas posses de terras no Citio 
Varêda desta Freguezia, que houve por compra aos herdeiros do 
finado Job de Lima = Barbalha vinte e quatro de Novembro de mil oito 
centos sincoenta e seis = Arrogo de Manoel Bento Vieira = Theodozio 
Facundo Lessa. 
 
136 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo no Citio do 
Riacho do meio na Freguezia de Santo Antonio da Barbalha huma 
posse de terras de dezeseis mil seis centos e secenta e seis reis a 
qual foi havida por herança do finado meu sogro Joaquim Mendes de 
Figueredo cujas terras se achão em commum com os outros donos do 
mesmo citio = Riacho do meio quatro de Dezembro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Sebastião Rodrigues da Gama e Silva. 
 
137 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo no Citio do 
Riacho do meio na Freguezia de Santo Antonio da Brabalha duas 
posses de terras : huma de settenta e sinco mil reis, a qual foi havida 
por herança da finada minha sogra Gonçala Maria do Espirito Santo, e 
outra de dezeseis mil seis centos secenta e seis reis, a qual foi havida 
por herança do finado meu Pai Joaquim Mendes de Figueredo, cujas 
terras ainda se achão em commum com as outras donas do Citio = 
Riacho do meio seis de Dezembro de mil oito centos sincoenta e seis 
= João Mendes de Figueredo. 
 
138 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo no Citio do 
Riacho do meio na Freguezia de Santo Antonio da Barbalha duas 
posses de terras huma de settenta e sinco mil reis, a qual foi havida 
por herança da finada minha Mai Gonçala Maria do Espirito Santo, e 
outra de dezeseis mil seis centos e secenta e seis reis, a qual foi 
havida por herança do finado meu sôgro Joaquim Mendes de 
Figuerêdo/ cujas terras se achão em commum com os outros donos 
do Sitio = [Fl. 37] Riacho do meio seis de Desembro de mil oito centos 
sincoenta e seis = Miguel Coelho Sampaio. 
 



139 Eu Raimundo Cordeiro d'Alcantara abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma posse de terras no lugar denominado Bôa 
esperança do norte Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, a qual 
posse de terras me é pertencente conjuntamente com minha Mãe 
Joaquina Mara de Jesus, e minha Tia Luiza Pereira de Jesus; cuja 
posse de terras nos foi havida por esmolla que nos fez minha finada 
Tia Anna Luiza de Jesus, e se achão em commum com os mais 
possuidores do Citio esperança = Barbalha vinte e seis de Dezembro 
de mil oitocentos sincoenta e seis = Arrogo de Raimundo Cordeiro 
d'Alcantara = Manoel Nazareno Grangeiro. 
 

140 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possúo no Citio do 
Riacho do meio na Freguesia de Santo Antonio da Barbalha duas 
posses de terras huma de quatro centos mil reis a qual toca-me de 
minha miação por fallecimento da finada minha mulher Gonçala Maria 
do Espirito Santo, cujas terras, havemos por herança de minha finada 
Mãe Antonia Francisca do Nascimento, outra parte por compra a 
Joaquim Gomes da Rocha, e outra posse de cem mil reis a qual foi 
havida por compra a Luiz Martins, ditas tem estremas as quaes são as 
seguintes para a parte do Nascente estrema com o Citio Santa Rita na 
pendencia das aguas, para a parte do Poente estrema no Riacho 
denominado Riacho do meio, para a parte do Norte estrema no lugar 
conhecido e chamado Páo do Ceo, e para a parte do Sul estrema no 
meio da serra Araripe entrando pela dita serra toda a largura do Citio e 
no mesmo Citio se achão em commum com os meus filhos e outros 
donos. Riacho do meio vinte e sette de Desembro de mil e oito centos 
sincoenta e seis = Arrogo de João Gonçalves Coêlho = Sebastião 
Rodrigues da Gama e Silva. 
[Fl. 38]  
141 Eu abaixo assignado como Tutor de minha Filha Francisca 
declaro ao registro que ella possue no Citio do riacho do meio na 
Freguesia da Barbalha huma posse de terra de setenta e sinco mil 
reis; a qual houve por herança da finada sua Mãe Gonçalla Maria do 
Espirito Santo, cujas terras se achão em commum com os outros 
donos do mesmo Citio = Riacho do meio vinte e sette de Desembro de 
mil oito centos sincoenta e seis = Arrogo de João Gonçalves Coelho = 
Sebastião Rodrigues da Gama e Silva. 
 
142 Carlos José dos Santos possue na Freguesia de Barbalha no Citio 
Estrella na beira do Rio Salamanca desenove e meia braças de terras 



com meia legoa de fundos estremando da parte de baixo com terras 
de Felix Texeira Baião, da parte de cima com Jeronimo de Souza = 
Barbalha vinte e oito de Desembro de mil oito centos sincoenta e seis 
= Arrogo de Carlos José dos Santos = José Pacifar de Sá Souto Maior 
- 
 
143 Eu abaixo assignado possuo na Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio Brejo Secco huma posse de terra no lugar 
denominado Brejo de cima com vinte e sette braças, a qual estrema 
para a parte do Norte com o meu cunhado Raimundo Gonçalves 
Parente, para a parte do Sul com meu Mano José Pinto de Sá Barreto, 
para a parte do Nascente e poente em commum e os fundos do 
mesmo citio que ignoro o tanto; o qual me foi havido por herança de 
meu finado Pai José Pinto de Sá Barreto = Brejo Secco quatro de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Gregorio Pereira Pinto. 
 
144 Eu abaixo assignado possuo na Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio do Brejo Sêcco huma posse de terras no lugar 
denominado Brejo de cima com vinte e sinco braças, o qual estrema 
para a parte do Norte com o Orfão Alexandre, para a parte do Sul com 
o herdeiro Gregorio Pereira Pinto, com [Fl. 39] com fundos para o 
Nascente e poente os quaes ignoro o tanto, o qual me foi havido por 
compra a meu cunhado José Pinto de Sá Barreto = Brejo secco quatro 
de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Raimundo Gonçalves 
Parente. 
 
145 Declaro eu Domingos Gonçalves Parente abaixo assignado que 
possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha vinte e sette 
braças de terra no Citio denominado Brejo sêcco, que as houve por 
herança de Santa Tereza para o Nascente com terras de Santa 
Tereza para o Norte no mesmo Citio com meu Irmão Antonio, para o 
Poente com terras da Timbaúba para o Sul no mesmo Citio com meu 
Irmão Raimundo = Sacco sinco de Janeiro de mil oito centos sincoenta 
e sette = Domingos Gonçalves Parente. 
 
146 Eu abaixo assignada possúo na Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha hum Sitio no lugar denominado Brejo sêcco, o qual se 
achando em commum com os meus herdeiros dou as estremas de 
todo inteiro Citio. Estrema para a parte do Norte com terras do Arraial 
no marco do pé da Cajazeira da divisão da dacta, para a parte do Sul 



com terras de Lagôas, para a parte do Nascente com terras de Santa 
Tereza, Salôba, e Carnaúba; para a parte do poente com terras de 
Furquilha, Fazenda nova, e Macacos, a qual me foi havida por 
herança de meu finado Pai Domingos Gonçalves Parente = Brejo 
sêcco sinco de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Assigno 
arrôgo de Maria Parente de Jesus = Thomaz Raimundo de Chaves 
Mello - 
 
147 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio do Brejo sêcco duas posses de terras annexas no 
lugar denominado Coqueiro = as quaes estremão para a parte do 
Norte commigo mesmo em hum marco de hum pé de Cajazeira para a 
parte do Sul com terras do mesmo Citio em hum pé de araticúm aonde 
passa as cer- [Fl. 40] as cercas, para a parte do Nascente com terras 
de Carnaúba e Salôba, e para a parte do poente com terras da 
Timbaúba,em Furquilha; as quaes me forão havidas por compra huma 
posse ao Senhor João Evangelista Sampaio, e a outra por herança de 
meu finado Sogro José Pinto de Sá Barreto = Brejo sêcco sinco de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette 
Raimundo Gonçalves Parente 
 
148 O abaixo assignado declara possuir diversas partes de terra nos 
Citios amnexos Côcos e Roncador da Freguesia da Barbalha, as 
quaes houve por erança de seus Pais e Irmã Jeronima e compra feita 
a seus Cunhados Joaquim e Manoel, José Pereira, Antonio Monteiro e 
Irmã Francisca; estremão os Citios com Flôres na levada Velha, com 
os Criolos no Rio, com Santa Anna na estrada do Buriti, com a Serra 
Araripe com São Joaquim para baixo em agoas pendentes = Barbalha 
sette de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = João Quixadá 
Filgueira 
 
149 Declaro eu Maria Joaquina de Castro abaixo assignado que 
possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de 
terra no Citio denominado Sacco por compra que fiz ao finado José 
Gonçalves Martins; cuja estenção hé a seguinte, para o Nascente no 
corrente d'agua, para o Norte com meus Filhos no mesmo Citio, para o 
poente com o Citio da Macaúba, para o Sul com terras de Antonio 
Pereira Callou no mesmo Citio = Sacco oito de Janeiro de mil oito 
centos sincoenta e sette = Maria Joaquina de Castro. 
 



150 A abaixo assignada declara que possue nos Citios anexos Côcos 
e Roncador da Freguesia da Barbalha huma parte de terra em cada 
hum no valor de sincoenta mil reis ambos: cujas terras estão em 
commum com os mais herdeiros e assim ignora-se a extenção: são 
possuidas por gerança materna = Barbalha oito de Janeiro de mil oito 
centos sincoenta e sette = Maria [Fl. 41] 
Maria Joaquina de Castro 
 
151 Declaro eu Anna Maria de Jesus abaixo assignada que possúo 
nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha uma posse de terras 
no lugar denominado Sacco que houve por falecimento de seu marido 
Domingos Gonçalves Parente; cuja estenção ignoro por não ter sido 
medida. As estrema são as seguintes; para o Nascente com o corrente 
d'água; para o norte com o mesmo Citio com Rosa Maria de Santa 
Anna; para o Puente e Sul na Serra Araripe, duas leguas para o 
centro; Sacco oito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Anna Maria de Jesus. 
 
152 O abaixo assignado declara que possúe huma parte de terras no 
Citio Roncador da Freguesia da Barbalha a qual terra foi conferida ao 
quinhão da sogra do declarante no inventario do bisavô da mesma por 
treze mil e tantos reis e no inventario do sôgro por treze a sua mulher, 
e se acha em commum com muitos herdeiros pelo que o declarante 
ignora as estremas, ou limites da mesma = Barbalha oito de Janeiro 
de mil oito centos sincoenta e sette = Domingos de Figuerêdo Arnaud 
Parente = 
 
153 O abaixo assignado possúe em commum com seus cunhados 
hum pedasso de terras no Citio Sacco do Parente cuja terra tem por 
herança de seu finado Tio José Gonçalves: as estremas são 
desconhecidas. Barbalha oito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e 
sette = Domingos de Figuerêdo Arnaud Parente 
 
154 O abaixo assignado como Tutor de seus sobrinhos Filhos do 
finado José Gonçalves, declara que elles possuem por herança de seu 
Pai hum pedasso de terra em commum no Citio Sacco do Parente 
freguesia da Barbalha: as estremas d'essa terra são com as da 
Macaúba ao puente; com as do citio do finado Alexandre ao Nascente; 
com o Riacho, e com terras da Mãi dos mesmos Orfãos ao Sul Bar- 



[Fl. 42] Barbalha oito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
João Quesado Filgueira. 
 
155 Declaro eu Anna Maria de Jesus que possúo nesta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha huma posse de terra no Sitio denominado 
Sacco, que me coube em miação por morte do meu finado marido: as 
estremas são as seguintes;para a parte do puente no corrente d'agua; 
para o Nascente com terras de Santa Cruz; para o Norte com as 
mesmas terras de Santa Cruz; para o Sul estrema no Caminho-velho, 
lugar conhecido; Sacco oito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e 
sette = Anna Maria de Jesus 
 
156 Eu José Nogueira de Barros abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma parte de terras nesta Freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha no lugar denominado Macaúba a qual houve por compra 
a Joaquim Lopes d'Albuquerque, e suas estremas são as seguintes = 
pelo lado do Nascente com terras de Lourenço Gomes de Brito, pelo 
Norte com terras de Saturnino Gomes Duarte, pelo Poente com o 
mesmo Lourenço; e pelo Sul com terras de Domingos Gonçalves 
Martins Parente = Barbalha nove de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = José Nogueira de Barros. 
 
157 Eu José Nogueira de Barros abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma parte de terras nesta Freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha no lugar denominado Farias; o qual estrema pelo lado do 
Nascente com Izar Lopes Caminha; pelo Norte com terras de Joaquim 
da Costa Araujo, pelo puente com terras de Angelo Freire de Lucena, 
e pelo Sul com terras de Daniel Pereira Lima = Barbalha nove de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = José Nogueira de Barros 
 
158 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo dez braças 
de terras no Brejo da Barbalha em commum com os mais herdeiros 
herdeiros, cujas dez braças de terras as houve por herança de meu 
finado sôgro Mendo de Sá Barreto = Barbalha doz [Fl. 43] doze de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette. Francisco Luiz d'Araujo  
 
159 Eu Gonçalo de Mello e Silva sou senhor e possuidor de huma 
parte de terras no Citio Cabesseiras nesta Freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha, cujas terras houve por compra a Margarida Luiza: 
estremão da parte do Nascente com terras de Francisco Malaquias 



Ferreira, do Sul com terras do mesmo Malaquias, do Puente com 
terras de Maria Lourença, e do Norte com terras de Margarida Luiza; 
Barbalha doze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Gonçalo de Mello e Silva 
 
160 Declaro eu abaixo assignado que possúo nesta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha huma posse de terra no Citio Brejo-secco, 
que me houve por morte de meu finado Pai José Pinto de Sá Barreto 
com as estremas seguintes; da parte de cima com Domingos 
Gonçalves Parente, e das de baixo com as de minha Mãi Maria 
Parente de Jesus, com meia legua de fundo para o Puente e Sul. 
Barbalha Doze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette. Antonio 
Pereira Callou de Sá Barreto 
 
161 Eu abaixo assignada possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terra de quarenta braças no Citio do Sacco 
por dadiva que me fez minha Tia Anna Maria de Jesus com as 
estremas seguintes – para o Nascente com o corrente d'agua, para o 
Norte com Domingos Gonçalves Parente e para o Sul e Poente com o 
mesmo – Barbalha doze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e 
sette Roza Maria de Santa Anna 
 
162 O abaixo assignado possúe no Brejo Salamanca na Freguesia de 
Barbalha dentro da matta vinte e nove braças e meia de terras com 
meia legua de fundos ao Sul estrema da parte do Nascente com terras 
de meu Pai Antonio Pereira Callou, da parte do Puente com terras de 
José Pinto de [Fl. 44] Sá Barreto e do Norte no meio do Brejo – 
Barbalha doze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = José 
Nunes Vianna 
 
163 Eu José Nunes Viana abaixo assignado sou senhor e possuidor 
de huma parte de terras no lugar denominado Macaúba desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha que houve por compra a 
Manoel de Souza Gularte; cujas terras estremão da parte do Nascente 
com terra da falecida Dona Maria; do Puente na Serra Araripe; do 
nascente com terras de Manoel Margarido, e Ritta Vieira; e para o Sul 
com terras do Citio do Sacco. Barbalha treze de Janeiro de mil oito 
centos sincoenta e sette. 
 



164 Eu José Nunes Viana abaixo assignado sou poceiro por mim e 
pelos antepassados possuidores de huma posse de terras em cima da 
Serra Araripe que pega da quebrada da Serra com fundos para o 
puente até o meio da Serra com largura de Sul a Norte 
correspondente a meu Citio Macaúba – Barbalha treze de Janeiro de 
mil oito centos sincoenta e sette José Nunes Viana. 
 
165 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguesia de Santo Antonio de 
Barbalha huma posse de terra no Citio do Brejo-secco a qual estrema 
para a parte de baixo com meu Mano Domingos Gonçalves Parente, 
para a parte de cima com meu Mano Alexandre Pereira Pinto, com 
fundos para um lado e outro do poente e nascente em commum ao 
Sitio ao qual me foi havido por herança de meu finado Pai José Pinto 
de Sá Barreto = Brejo-sêcco quatorze de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Raimundo Parente de Sá Barreto. 
 
166 Antonio Duarte Grangeiro abaixo assignado, possúe hum citio de 
terras no Brejo desta villa a estremar do lado de cima com terras do 
Reverendissimo Gregorio de Sá Barreto, e do lado de baixo com terras 
do Reverendo José Garcia de Sá Barreto, tendo o mesmo [Fl. 45] 
Citio secenta braças de largura e meia legua de fundos para o arisco – 
Barbalha quatorze de Janeiro de mil oitocentos e sincoenta e sette = 
Antonio Duarte Grangeiro 
 
167 Antonio Duarte Grangeiro possúe hum Citio de plantar e crear no 
lugar  Alagoinha estremando do lado de cima com terras do Capitão 
Severino Pereira Filgueiras e do lado de baixo com Luiza Cardosa 
tendo o mesmo Citio vinte e quatro braças e meia de largura e meia 
legua de fundos para os taboleiros = Barbalha quatorze de Janeiro de 
mil oito centos sincoenta e sette – Antonio Duarte Grangeiro 
 
168 Antonio Duarte Grangeiro tem em commum no Citio Bulandeira 
brejo Salamanca cincoenta braças de terras de plantar estremando o 
mesmo Sito Bulandeira do lado de cima com terras de Manoel do 
Nascimento Sampaio e do lado de baixo com Severino Pereira 
Grangeiro, tendo meia legoa de fundos para o arisco = Barbalha 
quatorze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Antonio 
Duarte Grangeiro. 
 



169 O Reverendo José Garcia de Sá Barreto tem huma posse de 
terras no brejo desta Villa com quinze braças de largura, e meia legoa 
de fundos para fora estremando do lado de cima com Antonio Duarte 
Grangeiro e do lado de baixo com José Pinto de Sá Barreto = 
Barbalha quinze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = o 
Procurador Antonio Duarte Grangeiro. 
 
170 Eu Manoel Remigio d'Oliveira abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de hum sitio de terras no lugar denominado Alagôa desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, cujas terras houve por 
herança de meu Sôgro Marcos Marinho Falcão: Estrema da parte do 
Nascente com [Fl. 46] terras de Antonia Maria, e da parte do puente 
com terras de Antonio Manoel Sampaio, da parte do Sul com terras de 
Raimundo José Camello e para o Norte meia legua de fundo = 
Barbalha quinze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Manoel Remigio d'Oliveira 
 
171 Francisco Monteiro Saraiva abaixo assignado possue nesta nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha hum citio de terras no lugar 
denominado São Joaquim que houve por compra feita a differentes 
pessôas como consta dos titulos; as quaes estremão ao Nascente 
com terras dos Côcos e Roncador, ao Puente com terras de Joaquim 
Ferreira da Silva, ao Norte com terra da Barbalha, ao Sul na fralda da 
Serra Araripe; assim tão bem a posse em cima da Serra do Araripe até 
abaixo do Zumbi com a largura correspondente ao mesmo citio = 
quinze de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Francisco 
Monteiro Saraiva. 
 
172 Eu Antonio Marinho Cavalcante abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de tres posses de terras nesta Freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha no lugar denominado São Joaquim as quaes as houve 
uma por legitima de minha finada sogra Francisca Apolinaria, outra por 
compra a Antonio Barbosa dos Santos, e a outra a José Ciriaco de 
Medeiros as quaes se achão em commum com os mais possuidores 
do mencionado citio = dezesete de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Antonio Marinho Cavalcante. 
 
173 O abaixo assignado possúe nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio Santo Antonio do Coité, huma parte de terra 
comprada a Agostinho Cabral; Estremando ao Nascente com Miguel 



José d'Alencar, ao puente na fralda da Serra Araripe com huma legua 
de fundo pela mesma Serra Araripe correspondente a largura do 
mesmo Citio, ao norte com terras do declarante e o mesmo Araripe, e 
ao Sul no cor- [Fl. 47] no corrente d'agua suja quinze de Janeiro de mil 
oito centos sincoenta e sette José Ribeiro da Costa. 
 
174 O abaixo assignado declara que possúe no Riacho de São 
Francisco nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha hum 
pedasso de terras comprado aos herdeiros do finado Manoel Nunes; 
do lado do Nascente estrema com meu Pai Antonio Pereira Gonçalo 
Martins Parente, do lado do poente com terras do Brito do Reverendo 
Padre Antonio Pereira, e do Norte unida com huma parte de terra 
pertencente ao declarante no Citio Formosos que a Dona Carlota 
Osoria Bitancourt, e a Domingos Gonçalves Martins Parente comprou, 
sendo esta em commum, e aquella com meia legua de fundos, para o 
Sul. Barbalha dezesete de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette 
– Henrique Gonçalves Martins Parente. 
 
175 Eu abaixo assignado declaro que possuo trinta braças de terras 
no Citio Lambedor desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha 
compradas a Luzia Maria da Conceição; estremando do lado de baixo 
com terras de Severino Pereira Filgueiras, do lado de cima com meu 
Pai Antonio Pereira Gonçalves Martins Parente, ao Norte no Rio e ao 
Sul com meia legua de fundos. Barbalha dezesette de Janeiro de mil 
oito centos sincoenta e sette = Henrique Gonçalves Martins Parente. 
 
176 O abaixo assignado declara, que possue, nesta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha, no Citio do Caldas, duas posses de terras 
annexas que comprou a Manoel Biserra de Serqueira e sua mulher, as 
quaes se achão em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
dezesette de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Henrique 
Gonçalves Martins Parente. 
[Fl. 48]  
177 Eu abaixo assignado possuo nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha, no lugar denominado Cabesseiras, huma posse de terras 
comprada a Bárbara Alexandrina de Mello e seus herdeiros e amnexo 
quarenta braças a João Pereira Caminha; cujas estremas são: do lado 
de baixo com terras do Brito, do lado de cima com terras de João 
Antonio de Luna, para o lado do Norte no Rio, e ao Sul com meia 



légua de fundos = Barbalha dezesete de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Henrique Gonçalves Martins Parente. 
 
178 Declaro ao registo ao abaixo assignado que possuo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de terras no 
Citio Cabesseiras em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
dezesete de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Henrique 
Gonçalves Martins Parente. 
 
179 O abaixo assignado possue nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio do Sacco, em commum com os mais possuidores 
duas posses de terras compradas a José Mauricio Nogueira, e a 
Joaquim Pereira do Nascimento = Barbalha dezesete de Janeiro de 
mil oito centos sincoenta e sette = Henrique Gonçalves Martins 
Parente. 
 
180 O abaixo assignado possúe nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio do Caldas no lugar denominado Rua-nova duas 
posses de terras compradas a João Francisco Cordeiro, e a Manoel de 
Tal; a qual se acha em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
dezesete de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Henrique 
Gonçalves Martins Parente. 
 
181 Eu Domingos Gonçalves Parente possuo nesta Freguesia da 
Barbalha no citio Brejo secco [Fl. 49] huma posse de terras que 
estrema da parte de cima com Alexandre Correia Arnaut e da parte de 
baixo com Antonio Pereira Callou de Sá Barreto com meia légua de 
fundo para o Norte e Sul – Barbalha dezoito de Janeiro de mil oito 
centos sincoenta e sette – Domingos Gonçalves Parente. 
 
182 O órfão Alexandre Correia Arnaut possúe nesta Freguesia da 
Barbalha no citio brejo secco huma posse de terras que estrema de 
cima com Raimundo Parente de Sá Barreto, e de baixo comDomingos 
de Sá Parente com meia légua de fundo para o Norte e Sul - Barbalha 
dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – O Tutor 
Antonio Pereira Callou de Sá Barreto. 
 
183 Eu José Bento da Luz abaixo assignado sou senhor e possuidor 
de huma parte de terra no citio Buriti desta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha; cuja terra houve por compra a Anna Joaquina, e 



estrema da parte do Nascente com terras da mesma vendedôra e do 
poente com terras de José Antonio Peregrino, do Norte no Rio 
Salamanca, e para o Sul com meia légua de fundo = Barbalha dezoito 
de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Arrogo de José Bento 
da Luz Manoel Rodrigues Vieira. 
 
184 José Pinto Barreto possúe nesta Freguesia da Barbalha no citio 
brejo-sêcco setenta braças de terras, estremando da parte de baixo 
com Gregorio Pereira Pinto da parte de cima em commum com meia 
legua de fundo para o Nascente e Poente: na Villa da Barbalha vinte e 
nove e meia braças de terras no brejo Salamanca, estremando da 
parte de baixo com terras de Beijamim Pereira Callou, e de cima com 
o Padre José Garcia de Sá Barreto com meia légua de fundo - 
Barbalha dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – 
José Pinto de Sá Barreto. 
[Fl. 50] 
185 Antonio Duarte Grangeiro abaixo assignado rectificando o registo 
que dêo em quatorze do corrente mez, declara que possúe no Citio 
Bulandeira desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha sincoenta e 
oito braças de terras, que por engano dêo somente sincoenta, cujas 
estremas são as mencionadas no registo acima referido = Barbalha 
dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Antonio 
Duarte Grangeiro. 
 
186 Eu Antonia Maria de Santa Anna abaixo assignada declaro ao 
registo que possuo huma posse de terras, com dezoito braças nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado 
Alagoinha; cuja posse de terras se acha em commum com os mais 
proprietarios do mencionado citio = Barbalha dezoito de Janeiro de mil 
oito centos sincoenta e sette – Arrogo de Antonia Maria de Santa Anna 
Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
187 Eu Antonia Maria de Santa Anna abaixo assignada declaro ao 
registo que possúo nesta Freguesia da Barbalha hum citio de terras no 
lugar denominado Alagôa a qual estrema pelo lado do Nascente para 
terras de Antonio Ferreira d’Araujo pelo lado do Poente com terras de 
Manoel Remigio d’Oliveira e pelo lado do Sul com terras do mesmo 
Araújo, e pelo Norte com meia légua de fundo, cujo citio se acha em 
commum com meus Filhos José, João, Francisco, Maria, Alexandrina, 
Joaquina, Zeferina, Maria, Bernarda, e o meu neto órfão José - 



Barbalha dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – 
Arrogo de Antonia Maria da Conceição – Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
188 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possuo na Freguesia 
da Barbalha duas partes de terras no citio denominado [Fl. 51] Brejão 
que se acha em commum com os mais herdeiros – Brejão dezoito de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Manoel Francisco 
Vasques 
 
189 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possuo na Freguesia 
de Barbalha hum citio de terra denominado Brejão que estrema da 
parte do Nascente com João Antonio de Jesus, da parte do Poente 
com Antonio Joaquim de Souza Thomé da parte do Norte com meia 
legua de fundo e da parte do Sul em águas pendentes com Crus de 
Almas, cujo citio se acha em dividendo com os meus herdeiros - 
Brejão dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Arrogo 
de Maria Josefa de Jesus Manoel Francisco Vasques. 
 
190 O abaixo assignado declara que é possuidor de trinta e cinco 
braças de terras no Citio Brejão da Freguesia da Barbalha as quaes 
partem com o citio do Tenente Coronel Santa Anna, e com o do 
Reverendo Vigario e estremão para o Sul em agoas pendentes, e para 
o Norte estende-se até a distancia de meia legua Barbalha dezoito de 
Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – José Valentim Correia. 
 
191 O abaixo assignado possue no citio Estrella da Freguesia da 
Barbalha sincoenta e seis braças de terras as quaes estremão entre 
Manoel Firmiano e Estevão para o Sul estrema no Rio e dahi para fora 
até meia legua - Barbalha dezoito de Janeiro de mil oito centos 
sincoenta e sette – Felix Teixeira Baião. 
 
192 O abaixo assignado possue no Citio Estrella da Freguesia da 
Barbalha secenta braças de terras as quaes estremão entre Thomas 
Pereira e Carlos José, para o Sul estrema no Rio e dahi para fora até 
meia legua - Barbalha dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta 
e sette – Felix Teixeira Baião. 
[Fl. 52] 
193 O abaixo assignado possue no Citio Estrella da Freguesia da 
Barbalha quarenta braças de terras as quaes estremão Barbara e 



Manoel Francisco, e para o Sul no Rio com meia legua para o Norte = 
Barbalha dezoito de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette  
- Felix Teixeira Baião. 
 
194 Eu abaixo assignada Maria Joaquina sou senhora e possuidôra de 
huma posse de terra no citio Buriti nesta Freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha; cujas terras houve por falecimento de seu finado marido 
Felix Luiz, estremão da parte do Nascente com terras de José Pereira 
Peregrino e mais erdeiros, do Poente com terras de José Bento da 
Lux, do Norte no Rio Salamanca e para o Sul meia legua de fundos - 
Barbalha dezenove de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – 
Arrogo de Anna Joaquina Manoel Rodrigues Vieira. 
 
195 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possuo duas posses 
de terra nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no lugar 
denominado Serra do Caldas, as quaes houve huma por herança de 
meu sogro José de Souza Mareco, e Rita de Caldas e outra por João 
Francisco Cordeiro, cujas duas posses de terras se achão se achão 
em dividendo com meus filhos orfãos Sebastião, Vicente, Antonio, 
Felismina, Maria, Ricarda e Florinda – Barbalha dezenove de Janeiro 
de mil oito centos sincoenta e sette – Antonio Paes Landim. 
 
196 Eu abaixo assignado Pai e Tutor de meus Filhos Orfãos = 
Sebastião, Vicente, Antonio, Felismina, Maria, Ricarda e Florinda  
declaro ao registro que elles possuem sete posses de terras nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado Serra 
do Caldas conforme suas legitimas = Barbalha dezenove de Janeiro 
de mil oito centos sincoenta e sette = Antonio Paes Landim. 
[Fl. 53] 
197 Eu abaixo assignado possuo quarenta e quatro braças de terras 
nesta Freguesia no lugar Venha vêr estremando do lado de cima e de 
baixo do Brejo com terras de José Manoel Sampaio, e nos fundos com 
terras de Maria Angelica com meia legua para fora = Barbalha vinte e 
hum de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Manoel Joaquim 
Filho. 
 
198 Eu abaixo assignado João Felippe de souza sou senhor e 
possuidor de huma posse de terras no lugar denominado Farias, desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha; cuja posse houve por 
compra a José Baptista, estremão da parte do Nascente com terras de 



Manoel Pereira de Souza, do poente com Manoel Pereira d'Alencar, 
do Norte com terras do mesmo Manoel Pereira e do Sul com Manoel 
Nunes Viana Margarida. Barbalha vinte e hum de Janeiro de mil oito 
centos sincoenta e sette = Arrogo de João Felippe e Souza Manoel 
Rodrigues Vieira. 
 
199 Antonino Cardoso dos Santos abaixo assignado possue em 
commum com os erdeiros seus irmãos huma posse de terras de 
plantações nos Citios Roncador e Côcos, no valor de sincoenta e 
quatro mil reis, cujos citios estremão do lado de baixo com terras de 
Crus de Almas, do lado de cima na Serra Araripe até o Nascente 
estremão com terras dos Criolos, e do Poente com Malhada Vermelha. 
Barbalha vinte e hum de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Antonino Cardoso dos Santos. 
 
200 O abaixo assignado declara que possue no citio Estrella, desta 
Freguesia da Barbalha cincoenta braças de terras estremadas pelo 
lado de baixo e de cima com Felix Teixeira, estrema dito citio ao Sul 
no Rio e deste para fora, aonde dér meia Legua = Barbalha vinte e 
dous de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Manoel 
Firmiano Dias. 
 
201 O abaixo assignado declara que possue no citio Es- [Fl. 54] 
Estrella da Freguesia da Barbalha, vinte e sinco braças de terras, 
estremadas entre Joaquim de Souza e Carlos José. Para o Sul chega 
o referido Citio até o Rio e deste para fora estende-se a distancia de 
meia legua = Barbalha vinte e dous de Janeiro de mil oito sentos 
sincoenta e sette = Arrogo de Firmiano Dias de Souza – João 
Quezado Filgueira. 
 
202 Eu abaixo assignado David Pereira Luna sou senhor e possuidor 
de hum citio de terras no lugar denominado Farias desta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha cujas terras estremão da parte do 
Nascente com terras de Marcos José da Silva, e do poente com terras 
dos herdeiros do fallecido Antonio de Sousa, do Norte na estrada 
grande do Farias e do Sul com terras do citio Macaúba = Barbalha 
vinte e dous de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = David 
Pereira Luna. 
 



203 Eu abaixo assignado como Tutor de meus manos, Manoel, 
Antonio, Anna e Cornélio, declaro ao registro que elles possuem no 
Citio do Riacho do meio na Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, 
cada huma uma posse de terras de dezeseis mil seiscentos e secenta 
e seis reis cujas terras forão havidas por herança do finado nosso Pai 
Joaquim Mendes de Figuerêdo e ditas terras ainda estão em commum 
com os outros donnos do mesmo Citio. Riacho do meio vinte e dous 
de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – João Mendes de 
Figueredo. 
 
204 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo cento e 
quinze braças de terras nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha, no lugar denominado Farias, as quaes houve por compra a 
João Antonio de Macêdo e se achão estremadas com terras de 
Marcos José da Silva, de Antonio Pinto da Costa de Izaac Lopes 
Caminha, e de José Nunes Viana. Barbalha, vinte e quatro de Janeiro 
de mil oito centos sincoenta e sette = Arrogo de Lourenço Gomes de 
Brito Manoel Nazareno Grangeiro.  
 
205 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo huma posse 
de terra nesta Freguesia de San- [Fl. 55] to Antonio da Barbalha no 
lugar denominado Farias, cuja posse de terra houve por compra a 
David Pereira Luna, e se acha estremada entre terras de Angelo 
Pereira de Lucena, de Antonio Pereira d'Alencar, de João Vencesláo, 
e do mesmo David Pereira Luna. Barbalha vinte e quatro de Janeiro 
de mil oito centos sincoenta e sette – Arrogo de Lourenço Gomes de 
Brito – Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
206 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possúo huma posse 
de terras nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, no lugar 
denominado Macaúba, cuja posse de terras houve por compra a 
Antonio Pinto da Costa e se acha estremada entre terras de Domingos 
Gonçalves Martins Parente, de José Nunes Viana, de José Nogueira 
de Barros, e do mesmo Antonio Pinto da Costa – Barbalha vinte e 
quatro de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette Arrogo de 
Lourenço Gomes de Brito – Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
207 Eu abaixo assignado declaro que possuo nesta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha uma posse de terras no lugar denominado 
Macaúba, cuja posse de terra houve por compra a Manoel Eduardo, e 



se acha estremada entre terras de Domingos Gonçalves Martins 
Parente, de José Nogueira de Barros,  de Francisco de Goes, e de 
Saturnino Gomes Duarte.  Barbalha vinte e quatro de Janeiro de mil 
oito centos sincoenta e sette – Arrogo de Lourenço Gomes de Brito – 
Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
208 A abaixo assignada possue uma posse de terras no citio 
Cabesseiras, desta Freguesia, e ignora sua estenção, que houve por 
erança de meu finado marido Damasio Pereira Luna – Cabesseiras 
vinte e cinco de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette – Arrogo 
de Isabel Maria da Conceição – Raimundo Pereira Luna. 
 
209 Eu abaixo assignado declaro ao registo que pos- [Fl. 56] possuo 
nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado 
Serra do Caldas no citio Rua-nova; a qual houve por compra a José 
Ferreira, pela importancia de quarenta mil reis, cuja posse de terra, se 
acha em dividendo com os mais possuidores do mencionado Citio = 
Serra do Caldas 29 de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette - 
Domingos Pereira Pitta. 
 
210 Eu abaixo assignado Manoel Rodrigues de Souza, declaro que 
possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, huma posse 
de terras no Citio Farias Velho; cuja houve por erança de minha 
falecida Mai donna Maria do Sacramento; a qual se acha em commum 
com os mais herdeiros = Barbalha primeiro de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette = Arrogo de Raimundo Rodrigues de Souza 
José Raimundo Alecrim. 
 
211 Eu Josefa Francisca d'Alencar possúo nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha, hum citio de terras no lugar denominado Santo 
Antonio do Farias, que houve por herança de meus fallecidos Pais, o 
qual estrema ao Nascente com terras de Miguel José d'Alencar, ao Sul 
com Manoel Pereira d'Alencar, ao Norte com Manoel Ferreira, e ao 
Poente com a Serra Araripe; e por este adentro até o meio da mesma 
posse esta desde os primeiros possuidores do mesmo citio =  
Barbalha vinte e quatro de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette 
– Arrogo de Josefa Francisca d'Alencar José Raimundo Alecrim. 
 
212 Eu Jeronimo de Souza d'Aguiar abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma parte de terras no logar denominado Estrella, 



desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por 
compra a João da Crúz Neves, estremão da parte do nascente com 
terras de Carlos Jozé dos Santos, da parte do Poente com terras do 
Firmiano Dias de Souza, do Sul no Rio Salamanca, e para o Norte 
com meia legoa de fundo = Barbalha primeiro de Fevereiro de mil oito 
centos cincoenta e set- [Fl. 57] te. Arrogo de Jeronimo de Souza 
d’Aguiar Manoel Rodrigues Vieira. 
 
213 Eu Francisco de Goes d’Andrada abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de huma parte de terras no lugar denominado Gitó desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha cuja terra houve por compra 
a Manoel Vieira da Conceição e se acha em commum com terras dos 
mesmos herdeiros de Manoel Vieira da Conceição. Barbalha dous de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette – Arrogo de Francisco 
de Goes d’Andrada – Manoel Rodrigues Vieira. 
 
214 O abaixo assignado possue hum citio no Riaxo Bulandeira nesta 
Freguesia com cento e seis braças e meia, estrema da parte de cima 
com terras do finado Manoel Vicente e de baixo com terras de Geraldo 
Duarte no meio do Brejo no rio com Severino Pereira Filgueiras, e do 
Norte com a matta do Sebastião = Barbalha vinte e sinco de Janeiro 
de mil oito centos sincoenta e sette = Antonio d’Magalhães Landim. 
 
215 O abaixo assignado possue nos citios annexos Côcos e Roncador 
da Freguesia da Barbalha duas partes de terras em commum com 
outros herdeiros; As estremas são eguaes ao mesmo = Citio Roncador 
dezenove de Janeiro de mil oito centos sincoenta e sette = Joaquim 
Ignacio Cardoso. 
 
216 A abaixo assignada declara que possue nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha huma posse de terras no Citio denominado 
Farias, a qual estrema entre David Pereira Luna, para a parte do 
Nascente, da parte do norte com José Pereira d’Alencar, ao Sul com 
Manoel Nunes Viana Margarida, e ao poente com terras do herdeiro 
Francisco de Souza = Barbalha tres de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Arrogo de Manoela Maria de Jesus José Raimundo 
Alecrim. 
 
217 Eu Antonio Nunes Vieira abaixo assignado possuo [Fl. 58] nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de terras no 



Citio denominado Farias, que houve por herança de meu finado, digo, 
fallecido sogro José Pereira de Souza, e se acha em commum com os 
mais herdeiros do mesmo citio. Barbalha tres de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette – Antonio Nunes Vieira. 
 
218 O abaixo assignado declara que possue nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha, huma posse de terra no Citio denominado 
Macaúba; a qual houve por herança de sua fallecida sogra Anna Rita e 
que se acha em commum com os mais herdeiros do mesmo Citio = 
Barbalha tres de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Manoel Pereira de Souza. 
 
219 O abaixo assignado declara que possue nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha, huma posse de terras no citio denominado 
Farias, que houve por herança de seu finado Pai José Pereira de 
Sousa; a qual se acha em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
tres de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Manoel Pereira 
de Souza 
 
220 Eu José Nunes Vencesláo abaixo assignado possuo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, huma posse de terras no 
Citio denominado Farias, que houve por herança de meu finado Sogro 
José Pereira de Souza; a qual se acha em commum com os mais 
herdeiros = Barbalha tres de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e 
sette = Arrogo de José Nunes Vencesláo = José Raimundo Alecrim. 
 
221 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo tres posses 
de terras nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, no lugar 
denominado Citio do Padre, na Serra do Caldas; as quaes houve 
huma por compra a Manoel Francisco de Caldas, outra a José 
Francisco de Caldas, e a outra a Manoel Ignacio [Fl. 59] Sampaio e se 
acham em commum com os herdeiros do mencionado Citio = Barbalha 
quatro de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Arrogo de 
José de Salles Coitinho – Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
222 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo huma posse 
de terras nesta Freguesia da Barbalha no lugar denominado Serra do 
Caldas no citio que foi do finado Joaquim Gonçalves cuja houve por 
compra a Manoel Gonçalves d'Araujo pela importancia de vinte e 
quatro mil reis; a qual posse de terras se acha em dividendo com os 



mais possuidores do mencionado Citio = Barbalha quatro de Fevereiro 
de mil oito centos sincoenta e sette = Arrogo de José de Salles 
Coitinho = Manoel Nazareno Grangeiro. 
 
223 Eu abaixo assignado dou ao registro por parte de meus tutellados, 
Isabel, Abigail e Arnaut, tres partes de terras no Citio Santos lugares, 
desta Freguesia, as quaes se acham em commum com os mais 
herdeiros = Barbalha quatro de Fevereiro de mil oito centos sincoenta 
e sette = Jacinto Pereira Grangeiro. 
 
224 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possuo huma posse 
de terras nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, no lugar 
denominado Riacho Vermelho, estrema entre terras de Rita Vieira, e 
de Joaquim Vieira, do finado Antonio José de Carvalho e pelo lado da 
Serra Araripe até o meio da mesma Serra = Barbalha sinco de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = José Nunes Vieira. 
 
225 Eu Antonio Pereira Coelho sou senhor e possuidor de uma parte 
de terra no Citio Riacho do meio desta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha; cuja terra houve por herança de minha fallecida Mãi 
Gonçalla Maria; se acha em commum com terras de meu Pai João 
Gonçalves Coêlho e de mais herdeiros = Barbalha sette de Fevereiro 
de mil oito centos sincoenta e sette. Antonio Pereira Coêlho. 
[Fl. 60] 
226 O abaixo assignado declaro, que possuo nesta freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha hum citio de terras no lugar denominado 
Bulandeira, o qual estrema pelo lado de baixo com terras dos 
herdeiros de Vicente Pereira Grangeiro, de cima com seu Irmão José 
do Espirito Santo Correia no brejo com seu filho Antonio Manoel 
Sampaio, com fundos de huma legoa a estremar com terras do 
Miranda; contendo o referido citio cento e cincoenta e sinco braças = 
Barbalha oito de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette – 
Manoel do Nascimento Sampaio. 
 
227 Eu abaixo assignado declaro ao registo que possuo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no Citio denominado Caldas 
dez partes de terras, oito partes que houve por compra á Alexandre 
Barbosa e seus herdeiros, e duas partes que me coube por legitima de 
meus fallecidos Pais; cujas terras se achão em commum com os mais 
herdeiros, e estremão da parte  do Nascente com terras de Francisco 



Pereira Coêlho na baixa d'areia, do poente com terras de José 
Tavares da Silva, do Norte com terras dos Barretos, e do Sul com o pé 
da Serra Araripe. = Barbalha oito de Fevereiro de mil oito sincoenta e 
sette. = Antonio Furtado de Figueredo. 
 
228 O abaixo assignado é possuidor de hum citio de terras 
denominado Agua-fria na Freguesia da Barbalha, a qual ainda se acha 
em commum com outros com possuidores e suas estremas gerais são 
ao Nascente com terras de Alexandre Gonçalves, no Riacho, ao 
poente com [documento estragado por uso de fita durex] em hum tôco 
de páo d'arco, e deste para [o mesmo] uma pendencia das aguas, ao 
Sul por [o mesmo] que segue do mesmo Citio para a Onça; ao Norte 
com as de Brito = Barbalha vinte e sette de Janeiro de mil oito entos 
sincoenta e sette = Antonio Furtado de Figueredo. 
 
229 Eu abaixo assignado Leandro de Freitas de Oliveira  sou senhor e 
possuidor de huma parte de terra no liugar denominado Riaxo do meio 
desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por 
compra [Fl. 61] aos herdeiros do finado Manoel Dias da Purificação, e 
estremão da parte do Nascente com terras de João Gonçalves 
Coêlho, do poente com terras de Manoel Gomes dos Reis, e dos 
herdeiros de Vicente d'Oliveira, do Norte com terras de Manoel 
Raimundo Rodrigues e para o Sul em cima da Serra Araripe = 
Barbalha oito de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette. Arrogo 
de Leandro de Freitas d'Oliveira = Manoel Rodrigues Vieira. 
 

230 Eu Pedro Furtado de Figuerêdo sou senhor e possuidor de duas 
posses de terras no Citio denominado Caldas desta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha, cujas terras houve hũa por fallecimento de 
meu Pai Gabriel José de Figuerêdo, outra por fallecimento de minha 
Mãi Luiza Furtado Leite; e estas se achão em commum com terras dos 
mais erdeiros = Barbalha oito de Fevereiro de mil oito centos sincoenta 
e sette. Pedro Furtado de Figurêdo. 
 

231 Eu abaixo assignado Pedro Furtado de Figuerêdo sou senhor e 
possuidor de huma posse de terra no citio denominado Agua-fria desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha; cuja terra houve por herança 
de meu fallecido Pai Gabriel José de Figuerêdo e esta se acha em 
commum com terras de mais herdeiros. Barbalha oito de Fevereiro de 
mil oito centos sincoenta e sette – Pedro Furtado de Figuerêdo. 



 

232 Eu abaixo assignado declaro que possúo no Citio do Riacho do 
meio na Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de terra 
de dezeseis mil seiscentos, e secenta e seis reis; a qual foi havida por 
herança do finado meu Pai Joaquim Mendes de Figuerêdo, cujas 
terras ainda estão em commum com os outros donos do mesmo Citio. 
Riacho do meio oito de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Arrogo de Francisco Mendes de Figuerêdo = Sebastião Rodrigues da 
Gama e Silva. 
 

233 O abaixo assignado possue hum Citio de plantar no [Fl. 62] Brejo 
Bulandeira nesta Freguesia com oitenta e huma braças e tres palmos 
estrema da parte do Nascente com Manoel do Nascimento Sampaio, 
do poente com José Geraldo Duartes, do Sul com Antonio Manoel 
Severino Filgueiras, e do Norte com terras do Miranda – Barbalha oito 
de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette - João do Espirito 
Santo Correia. 
 
234 Eu Manoel Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Farias Velho, Freguesia da 
Vila da Barbalha comarca do Crato; suas estremas são as seguintes 
da parte do Nascente com as terras de Raimundo Alves Lima, da parte 
do Norte com terras de José Bernardes dos Santos, e de Dona 
Leocadia, da parte do poente com a Serra Araripe e para a parte do 
Sul commigo acima declarado = Farias 9 de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette – Manoel Pereira d'Alencar. 
 
235 Eu Manoel Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Luis Antonio Freguesia da 
Villa da Barbalha Comarca do Crato e suas estremas são as 
seguintes, da parte do Nascente com Miguel José d'Alencar, da parte 
do Norte com terras de Josefa Alencar, da parte do poente com a 
Serra Araripe e da parte do Sul com a corrente agua suja. Farias sette 
de Fevereiro de oito centos sincoenta e sette. Manoel Pereira 
d'Alencar. 
 
236 Eu Manoel Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Farias Vélho Freguesia da 
Villa da Barbalha Comarca do Crato e suas estremas são as 
seguintes, da parte do Nascente com Antonio Ribeiro Lima, da parte 



do Norte com os herdeiros do finado José Bernardo dos Santos e de 
Dona Leocadia, da parte do poente com a Serra Araripe, e da parte do 
Sul com as terras do Citio Atrepa Farias sette de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette - Manoel Pereira d'Alencar. 
[Fl. 63] 
237 Eu Manoel Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Farias Velho Freguesia da 
Villa da Barbalha Comarca do Crato e suas estremas são as 
seguintes; da parte do Nascente com as terras de Raimundo Alves 
Lima, da parte do Norte com as terras dos herdeiros do finado José 
Bernardes dos Santos, e Dona Leocádia da parte do poente com a 
Serra Araripe, e da parte do Sul commigo acima declarado – Farias 
nove de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e settte – Manoel 
Pereira d'Alencar. 
 
238 Eu Manoel Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Atrepa Freguesia da Villa da 
Barbalha Comarca do Crato e suas estremas são as seguintes; da 
parte do Nascente com as terras de Manoel Nunez Viana Margarida, 
da parte do Norte com as terras de Antonio Ribeiro e de João Felippe, 
da parte do poente com a Serra Araripe, e da parte do Sul com os 
herdeiros do Citio Macaúba. = Farias nove de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette Manoel Pereira d'Alencar. 
 
239 Eu Manoel Pereira de Lucena sou possuidor digo abaixo 
assignado sou possuidor de hum citio de terras no lugar denominado 
Santo Antonio Freguesia da Villa da Barbalha Comarca do Crato, e 
suas estremas são as seguintes: da parte do Nascente com as terras 
de Miguel José d'Alencar, da parte do Norte com as terras de Josefa 
d'Alencar, da parte do poente com a Serra Araripe, e da parte do Sul 
com o corrente agua-suja. Farias nove de Fevereiro de mil oito centos 
cincoenta e sette = Manoel Pereira de Lucena. 
 
240 Eu Daniel Gonçalves Lessa sou senhor e possuidor de duas 
partes de terra, no lugar denominado Riacho Vermelho desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por 
herança de minha fallecida Sogra Francisca Vieira da Silva huma 
parte, e outra por erança de meu fallecido [Fl. 64] Sôgro Antonio 
Joaquim de Carvalho, estremão da parte do Nascente com terras de 
Manoel Nunes Viana Margarida, do poente na Serra Araripe, do norte 



com terras de João Felippe, e Manoel Pereira de Alencar, do Sul com 
terras de José Nunes Vieira, e se achão em commum com terras de 
mais erdeiros – Barbalha nove de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Daniel Gonçalves Lessa. 
 
241 Eu Herculano Hercules de Carvalho sou senhor e possuidor de 
duas partes de terras no lugar denominado Riacho Vermelho desta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, cujas terras houve huma 
parte por erança de minha Mãi Francisca Vieira da Silva, outra, por 
herança de meu fallecido Pai Antonio Joaquim de Carvalho, estremão 
da parte do Nascente com terras de Manoel Nunes Viana Margarida 
do poente na Serra Araripe, do norte com terras de João Felippe, e 
Manoel Pereira d'Alencar, do Sul com terras de José Nunes Vieira, e 
se acha em commum com terras de outro erdeiro; Barbalha nove de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Herculano Hercules de 
Carvalho. 
 
242 Eu Jose Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Farias Freguesia da 
Barbalha, o qual houve por compra feita a Saturnino Pereira d'Alencar; 
suas estremas são as seguintes: para a parte do Sul pela estrada real 
abaixo até estremar com meu Pai o Senhor Antonio Pereira d'Alencar; 
para o nascente estremando com meu Pai rumo direito ao rio, para o 
Norte pelo rio acima até estremar com Raimundo Alves Lima, para o 
poente estremando com Raimundo Alves rumo direito a estrada real, 
ao pé da Burra-leiteira. = Farias nove de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = José Pereira d'Alencar. 
 
243 Eu Antonio Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
cento e vinte quatro braças de terras no lugar denominado Farias 
Freguesia da [Fl. 65] Barbalha, as quaes houve-me por compra feita a 
David Pereira Luna, suas estremas são as seguintes principiando com 
a estrema de meu Filho José Pereira d'Alencar, para a parte do Sul 
pela estrada Velha abaixo até inteirar as braças acima dicta, para o 
Nascente estremando com Angelo Pereira de Lucena, rumo direito ao 
rio para o Norte pelo rio acima subindo pelo brejo da Tabúa a estremar 
com o mesmo abaixo assignado, para o poente estremando com o 
mesmo abaixo assignado, rumo direito a estrada real, estremando 
com meu filho José Pereira d'Alencar = Farias nove de Fevereiro de 
mil oito centos sincoenta e sette = Antonio Pereira d'Alencar. 



 

244 Eu Antonio Pereira d'Alencar abaixo assignado sou possuidor de 
hum citio de terras no lugar denominado Farias Freguesia da 
Barbalha, a qual houve-me por compra a Senhora Antonia Maria do 
Espirito Santo, suas estremas são as seguintes: para a parte do Sul 
pelo rio abaixo a estremar com o mesmo abaixo assignado, para o 
nascente rumo direito ao brejo da Tabúa, para o Norte pelo brejo da 
Tabúa acima a estremar com Raimundo Alves Lima, para o poente 
estremando com Raimundo Alves Lima, direito ao rio; Farias nove de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Antonio Pereira 
d'Alencar. 
 

245 O abaixo assignado declara que possue nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha hum citio denominado Cajazeira; o qual estrema 
do lado do Nascente, com Andrelino Ribeiro da Costa, do lado do 
poente com terras de José Carlos da Silva Peixoto, do lado do Norte 
com terras do citio Coité, e do Sul no corrente d'agua suja = Barbalha 
onze de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Joaquim da 
Costa Araujo. 
 

246 O abaixo assignado declara que possue nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha, hum citio de terras denominado Bôa-esperan- 
[Fl. 66] ça; o qual estrema do lado do Nascente, com terras de 
Saturnino Gomes Duarte, do lado do poente com terras do Farias, do 
Norte com o corrente d'agua suja, e do Sul com João Nogueira de 
Barros e Isaac Lopes Caminha = Barbalha onse de Fevereiro de mil 
oito centos sincoenta e sette = Joaquim da Costa Araújo. 
 

247 O abaixo assignado declara que possúe nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha huma posse de terras no citio denominado Coité, 
o qual estrema do lado do Nascente com a orfã Francisca, filho do 
finado Francisco Chavier Ribeiro da Costa, do poente com terras do 
Citio Cajazeiras = Barbalha onse de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Joaquim da Costa Araújo. 
 

248 O abaixo assignado possue nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha, hum citio de terras no lugar denominado Sacco do Parente, 
o qual estrema pelo lado do Nascente no Rio, pelo lado do poente com 
terras de Macaúba, pelo lado do Norte com terras de Francisco de 
Gois, pelo lado do Sul na estrada Velha, que vai para a Macaúba com 
os herdeiros do finado Manoel Barbosa = Barbalha onse de Fevereiro 



de mil oito centos sincoenta e sette = Joaquim da Costa Araújo, digo, 
sincoenta e sette = Domingos Gonçalves Martins. 
 

249 O abaixo assignado possue huma posse de terra no citio 
Cajazeira no lugar denominado Zabumba, desta Freguesia, cuja posse 
está em commum e a houve por herança de sua finada sogra Eleuteria 
Maria das Dores – Barbalha onse de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette – João Carlos da Silva Peixoto. 
 

250 O abaixo assignado como Procurador de Luis da Rocha 
d'Azevedo declara, que este possue nesta Freguesia [Fl. 67] de Santo 
Antonio da Barbalha huma posse de terra no citio Malhada Vermelha; 
cuja se acha em commum com os mais herdeiros = Barbalha dose de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = José Tavares da Silva. 
 
251 O abaixo assignado como Procurador de Leandro da Rocha 
d'Azevedo declara que este possue nesta Freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha huma posse de terra no lugar Malhada Vermelha; cuja se 
acha em commum com os mais herdeiros = Barbalha dose de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = José Tavares da Silva. 
 
252 O abaixo assignado como Procurador de Manoel Eufrasio da 
Rocha declara, que este possue nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terra no lugar Malhada Vermelha; cuja se 
acha em commum com os mais herdeiros = Barbalha dose de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = José Tavares da Silva. 
 
253 O abaixo assignado como Procurador de Raimundo Thimoteo da 
Rocha declara que este possue nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terra no lugar Malhada Vermelha; cuja se 
acha em commum com os mais herdeiros = Barbalha dose de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = José Tavares da Silva. 
 
254 João Antonio de Luna possue hum citio com trinta e nove braças 
de terras nas Cabesseiras a estremar do lado de baixo com terras de 
Henrique Gonçalves Martins Parente, do lado de cima com Dona 
Joanna Baptista de Jesus, tendo o mesmo Citio do lado de baixo meia 
legoa de fundo, e do lado de cima huma legoa sendo meia para cada 
lado do Brejo, ou Baxio = Barbalha doze de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette = João Antonio de Luna. 



[Fl. 68] 
255 Eu José Tavares de Sousa sou senhor e possuidor de huma 
posse de terra no lugar denominado Sacco desta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha; cujas terras houve por compra a José Barbosa 
Lima, e se achão em commum com terras dos herdeiros de Manoel 
Barbosa Lima – Barbalha treze de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette – José Tavares de Sousa. 
 
256 José Tavares da Silva abaixo assignado  declara, que possue no 
Citio Malhada-Vermelha desta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terra comprada a Antonio Leite de Azevedo, 
o qual se acha em commum com os mais possuidores do referido citio 
Barbalha quatorze de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
José Tavares da Silva. 
 
257 Digo eu José Alves d'Oliveira que sou senhor e possuidor de hum 
Citio de terra no lugar Cabeceira da Salamanca da Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha, e suas estremas se segue: para a parte do 
nascente com terras de Gonçalo de Mello para a parte do Poente até 
abrir do Rio acima, para a parte do norte com terras de Francisco 
Malaquias Ferreira, e para a parte do Sul com terras de Maria 
Lourença = Barbalha quatorze de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = José Alves de Oliveira. 
 
258 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo no Citio 
Riacho do meio na Freguezia de Santo Antonio da Barbalha huma 
posse de terra no valor de cem mil reis, a qual foi havido por compra 
ao Senhor João Gonçalves Coelho; cujas terras têm estremas; os 
quaes são as seguintes: para a parte do Nascente estrema com o 
Senhor Caetano Ribeiro em hum corrego sempre por elle abaixo até 
sair no Riacho grande, para a parte do poente estrema com o Senhor 
Alexandre Gonçalves em huma baixa bem conhecida, até dita baixa 
sahir no riacho grande, para a do Sul estrema com o Senhor Manoel 
Gomes na estrada real e para a parte do Norte estrema no riacho 
grande, para a do Sul estrema com o Senhor Manoel Gomes na 
estrada real, e para a parte do Norte estrema no riacho grande. Riacho 
do meio dez de Fevereiro de mil oito centos sin [Fl. 69] coenta e sette 
= Arrogo de João da Silva Chaves, Sebastião Rodrigues da Gama e 
Silva. 
 



259 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo no Citio 
Riacho do meio na Freguesia da Barbalha huma posse de terra no 
valor de sincoenta mil reis, a qual foi havida por compra ao finado 
Gonçalo Nunes; cujas terras têm estremas; as quaes são as 
seguintes, para a parte do Nascente estrema com o Senhor João da 
Silva Chaves em huma baixa que tem, para a parte do poente estrema 
com as terras d'agua-fria em hum riacho que tem para a parte do Sul 
estrema com o Senhor Manoel Gomes na estrada real, e para a parte 
do Norte no Conçôlo com outra posse do mesmo Senhor Manoel 
Gomes = Riacho do meio onse de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Arrogo de Alexandre Gonçalves da Silva = 
Sebastião Rodrigues da Gama e Silva.  
 
260 O abaixo assignado possue nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citi Coité huma parte de terra regadia com estremas da 
parte do Nascente com Manoel Baptista d'Araujo, ao poente com José 
Ribeiro da Costa, ao Norte com terras do Mello, ao Sul com o Citio 
Cajazeira = Barbalha quinze de Fevereiro de mil oito centos sincoenta 
e sette = Manoel Ribeiro da Costa. 
 
261 Eu abaixo assignado Eusebio da Silveira possúo na Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha no lugar nominado Cabeceiras huma 
posse de terras que houve por doação que me fez Eusebio Pires da 
Silveira e se acha em commum com os mais doados = Barbalha 
quinze de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Arrogo de 
Eusebio da Silveira = Joaquim Gomes da Rocha. 
 
262 Eu abaixo assignado Agostinho Francisco Pereira possúo na 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha, no lugar nominado 
Cabeceiras, huma posse de terras que houve por doação que me fez 
Eusebio Pires da Silveira [Fl. 70] e se acha em commum com os mais 
doados – Barbalha quinze de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e 
sette = Arrogo de Agostinho Francisco Pereira – Joaquim Gomes da 
Rocha. 
 
263 O abaixo assignado possúe huma posse de terra em commum no 
citio Gitó nesta Freguesia por compra feita a Joaquim da Costa Araújo 
= Barbalha 16 de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = João 
Nepomunceno de Araujo Albuquerque. 
 



264 Eu abaixo assignada possúo cem braças de terras na Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado Alagôa, e estrema 
pela parte do Nascente com terras de Manoel Severino, pela parte do 
poente com terras de Luis José Correia, pelo do Sul com terras de 
Antonio Manoel Sampaio no meio do Brejo e pelo do Norte com meia 
legua de fundos = Barbalha dezeseis de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Arrogo de Maria Magdalena Alves = Manoel 
Nazareno Grangeiro. 
 
265 Eu abaixo assignado possúo quarenta e quatro braças de terras 
nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado 
Alagôa que me houve por compra a Maria da Cruz Neves, e estrema 
pelo lado do Nascente com terras de Antonio Ferreira d'Araujo pelo 
lado do poente com terras do mesmo Araújo pelo do Sul com terra de 
Raimundo José Camello no meio do Brejo, e pelo do Norte com meia 
legoa de fundo = Barbalha dezeseis de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = João Marinho Falcão. 
 
266 O abaixo assignado possue trinta braças de terras no citio 
Araujos, desta Freguesia, estrema da parte do Nascente com 
Francisco de Sousa Barros, do poente com terra do Romualdo, do Sul 
com Francisco Alves Leite, e do Norte com os herdeiros de José do 
Rego =  Barbalha dezeseis de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e 
sette = Alexandre Biserra Cavalcante. 
 
267 O abaixo assignado possúe quarenta braças de terras no Citio 
Araujos desta Freguesia, estrema [Fl. 71] da parte do Nascente com 
Francisco de Souza Barros, do poente com terras do Romualdo, do 
Sul com José Alves da Silva, e do Norte com Francisco Alves Leite = 
Barbalha dezeseis de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = 
Alexandre Bizerra Cavalcante. 
 
268 O abaixo assignado possue tinta e sette braças de terras  no Citio 
Estrella desta Freguesia; cujas terras estremão da parte de cima com 
João Germano, de baixo com Manoel Gomes, na beira do rio 
Salamanca com fundos para o taboleiro. Barbalha dezesete de 
Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Thomas Pereira de 
Brito 
 



269 O abaixo assignado possue vinte braças de terras no Citio Estrella 
desta Freguesia; estrema do lado de baixo e de cima com Felix 
Teixeira Baião, na beira do rio Salamanca com meia legua de fundo 
para o taboleiro = Barbalha dezesette de Fevereiro de mil oito centos 
sincoenta e sette = Thomaz Pereira de Brito. 
 
270 O abaixo assignado possue hum Citio de terras no Buriti desta 
Freguesia; estrema da parte de baixo com os erdeiros de Manel do 
Bomfim, e de cima com Luis Jozé na beira do rio Salamanca, e no 
taboleiro com terras do Roncador = Barbalha dezesette de Fevereiro 
de mil oito centos sincoenta e sette = Thomaz Pereira de Brito. 
 
271 O abaixo assignado possue sincoenta e sette braças de terras no 
Sitio Buriti desta Freguezia, estrema do lado de cima com os herdeiros 
do finado João Paulo, e de baixo com Luiz José, e na beira do rio 
Salamanca com meia legoa de fundos para o taboleiro = Barbalha 
dezesette de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Tomaz 
Pereira de Brito 
 
272 O abaixo assignado possue nesta Freguezia de Santo Antonio da 
Barbalha no Citio Malhada Vermelha huma posse de terra comprada à 
João Evangelista d'Asevêdo [Fl. 72] por dez mil reis, e está em 
commum com os mais possuidores = Barbalha dezesette de Fevereiro 
de il oito centos sincoenta e sette = Tomaz Pereira de Brito. 
 
273 Declaro eu abaixo assignado, que sou possuidor de huma posse 
de terra no Baixio Termo da Barbalha, cuja posse de terra houve por 
compra a Leonel de Luna Ramalho, e não declaro estrema por não 
estar dividida, em verdade passa este em que me assigna = Barreiros 
dous de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e sette = Francisco 
Alves Leite.  
 
274 O abaixo assignado possue huma posse de terras em commum 
no Citio Cabeceiras desta Freguesia Barbalha dezoito de Fevereiro de 
mil oito centos sincoenta e sette = Antonio Francisco. 
 
275 O abaixo assignado possue tres posses de terras, Citio Ca digo 
de terras em commum no Citio Cabeceiras, Bras de Luna nesta 
Freguesia = Barbalha dezoito de Fevereiro de mil oito centos 



sincoenta e sette = Arogo de Joaquim de Souza Raimundo José 
Camello. 
 
276 Declaro que possúo um Citio na Serra do Mello Freguezia da 
Barbalha, estremando para o Nascente com os erdeiros do finado 
Manoel Correia, para o norte com o Citio Romoaldo, para o poente 
com a Serra Araripe para o Sul com o Compadre Manoel Joaquim 
Aires. Mellozinho dezeseis de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e 
sette = Noé d'Alencar Luna. 
 
277 Declaro que possúo hum Citio no Farias desta Freguesia estrema 
da parte do Nascente com Manoel Joaquim Carneiro para o Norte com 
o Riaxo, para o poente com Izac Lopes, e Antonio Pinto, para o Sul no 
Riacho da Macaúba = Barbalha dezenove de Fevereiro de mil oito 
centos sincoenta e sette = Satornino Gomes Duarte. 
 
278 Declaro que possúo huma posse de terras em [Fl. 73] 
 
 
 
 
 
[Fl. 105] Barbalha, 12 de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
Arógo de Calisto Antonio Francisco de Barros = José Martins 
d'Azevêdo 
 
413 Declaro que possúo huma posse de terras em commum no Citio 
Correntinho desta Freguezia = Barbalha doze de Março de mil 
oitocentos sincoenta e sette = José Martins d'Azevêdo. 
 
414 Eu abaixo assignado sou possuidor de tres partes de terra nesta 
Freguezia de Santo Antonio de Barbalha no lugar denominado 
Araticúm, as quaes houve por compra a Raimundo Secundo d'Oliveira, 
outra a Luiz Amancio d'Oliveira, e a Tereza de Jesus Jardim, e se 
achão em dividendo com os mais possuidores = Barbalha quatorze de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Arogo de José Alves de 
Souza = Manoel Rodrigues Vieira. 
 



415 Declaro que possúo huma posse de terra em commum no Citio 
Baxio desta Freguesia = Barbalha quatorze de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = Felix José da Silva 
 
416 O Tutor abaixo assignado declara ao registro que possue o seu 
tutellado Manoel sincoenta braças de terras nesta Freguesia da 
Barbalha no lugar denominado Brejão e estrema pelo Nascente com 
Dona Anna Josefa de Jesus, pelo poente com terras de Maria do 
Carmo, pelo Norte com meia legoa de fundo do Rio para fora, e para o 
Sul com terras do Roncador = Barbalha quatorze de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = Pedro Antonio de Jesus. 
 
417 Eu Antonio Ferreira d'Araújo abaixo assignado declara ao registro 
que possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma 
posse de terra no lugar denominado Alagôa aqu- [Fl. 106] a qual 
estrema pelo lado do Nascente com terras de Jacinto Pereira 
Grangeiro, pelo lado do poente com terras de Antonia Maria dos 
Santos, pelo lado do Sul com terras de Antonio Manoel Sampaio, e 
pelo lado do norte meia legua de fundo – Barbalha quatorse de março 
de mil oito centos sincoenta e sette = Antonio ferreira d'Araujo - 
 
418 Eu Antonio Ferreira d'Araújo abaixo assignado declaro ao registro 
que possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma 
posse de terra no lugar denominado Alagôa, a qual estrema pelo lado 
do Nascente com João Marinho Falcão, pelo lado do poente com 
Antonia Maria de Santa Anna, pelo lado do Sul com terras de 
Raimundo José Camello, e pelo lado do Norte com meia legoa de 
fundo = Barbalha quatorze de Março de mil oito centos cincoenta e 
sette = Antonio Ferreira d'Araújo - 
 
419 Eu Antonio Ferreira d'Araujo abaixo assignado declaro ao registro 
que possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, huma 
posse de terra no lugar denominado Alagoinha a qual estrema pelo 
lado do nascente com terras de Luiza Francisca da Conceiçao, pelo 
lado do poente com terras de Severino Pereira Filgueira pelo lado do 
Sul com terras de José Antonio Peregrino e pelo lado do Norte com 
meia legoa de fundo = Barbalha quatorse de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Antonio Ferreira d'Araujo. 
 



420 Eu Antonio Ferreira d'Araújo abaixo assignado declaro ao registro 
que possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, huma 
posse de terras no lugar denominado São Pedro, a qual estrema pelo 
o lado do nascente com terras de Raimundo José Camello, pelo lado 
do oente com terras do mesmo Camello, a qual posse de terras que 
possúo por compra com cincoenta e sinco braças e meia, pelo lado do 
sul [Fl. 107] com meia legoa de fundo, e pelo lado do norte com terras 
de Antonio Maria de Santa Anna Barbalha quatorse de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = Antonio Ferreira d'Araujo. 
 

421 Eu Antonio Ferreira d'Araujo abaixo assignado declaro ao registro 
que possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha hum Citio 
de terras no lugar denominado Alagôa, o qaul estrema pelo lado do 
Nascente com terras de Luiz José Correia, pelo lado do poente com 
terras de João Marinho Falcão, pelo lado do Sul com terras de 
Raimundo José Camello, e pelo lado do Norte com meia legoa de 
fundo – Barbalha quatorse de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Antonio Ferreira d'Araújo 
 
422 Eu Luiz José Correia abaixo assignado declaro ao registro que 
possúo nesta Freguesia de Santo Antonio de Barbalha, hum Citio de 
terras no lugar denominado Alagôa, o qual estrema pelo o lado do 
Nascente com terras de Maria Magdalena Alves, pelo lado do poente 
com terras de Antonio Ferreira d'Araujo, pelo lado do Sul com terras 
de José Antonio Rodrigues, e Antonio Manoel Sampaio, e pelo lado do 
Norte com meia legua de fundos, cuja terra possúo por fallecimento de 
meus finados Pais = Barbalha quatorze de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Arogo de Luiz José Correia = Manoel Antonio 
d'Araújo. 
 
423 Eu Joaquim Ferreira da Silva sou possuidor de duas posses de 
terras no lugar denominado Pelo-signal desta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha; cujas terras houve por compra a José Joaquim; e 
a Maria Donata da Conceição, e estas se achão em dividendo com 
mais herdeiros = Barbalha quinze de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Árogo de Joaquim Ferreira da Silva – Manoel 
Rodrigues Vieira.  
[Fl. 108]  
424 O Tutor abaixo assignado declara ao registro, que o seu tutellado 
José possue nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no lugar 



denominado Serra do Caldas, huma posse de terra, que lhe houve por 
herança do fallecido José de Sousa Manço, em commum com os mais 
herdeiros = Barbalha quinze de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = José Marinho Falcão. 
 
425 O abaixo assignado Tutor dos Orfãos, Salvador, Raimundo, 
Manuel, Francisco, Antonio, e Raquel, filhos do finado Manoel 
Cardoso Viana, declara que seus tutellados possuem por herança de 
seu Pai, hũ Citio de terra denominado Consôlo da Freguesia de 
Barbalha: o sitio é em commum, as estremas são desconhecidas = 
Barbalha onze de Março de mil oito centos sincoenta e sette = José 
Quesado Filgueiras 
 
426 A abaixo assignada declara ao registro que é possuidora de 
dezeseis braças de terra no lugar nominado Buriti Freguesia da 
Barbalha, a qual se acha estremada do Nascente com a Senhora 
Maria do Carmo de Santa Anna, do poente com o Senhor Antonio da 
Silva Azevêdo, do Norte no Rio Salamanca, do Sul meia legoa pelo 
taboleiro acima, que são seus competentes fundos = Barbalha quinze 
de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Á rogo de Tereza 
Maria de Jesus = Joaquim Gomes da Rocha. 
 
427 Declaro que possúo no Buriti desta Freguesia da Barbalha oito 
braças de terras, estrema do nascente com Antonio de Souza, do 
poente com João Evangelista Azevêdo, do Norte com o Rio 
Salamanca, e do sul meia legoa = Buriti quinze de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = João da Rocha Azevêdo. 
 
428 O abaixo assignado declara no registro por parte de seus 
Tutelados Antonio Manoel, Francisco, e Deodato, que são possuidores 
de quatro posses de terras no lugar nominado São Joaquim Freguezia 
da Barbalha; as quaes posses se achão [Fl. 109] em comum com os 
mais herdeiros = Barbalha quinze de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette Á rogo do Senhor Manoel Tavares Cordeiro = 
Joaquim Gomes da Rocha. 
 
429 Eu João Lopes de Carvalho abaixo assignado possúo huma 
posse de terras no Citio denominado Riacho do meio desta Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha e Termo da mesma Villa cuja posse 
houve por herança de minha finada Mãi Isabel Francisca Nunes e se 



acha em commum com terras de outros herdeiros Riacho do meio 
quatorse de Março de mil oito centos sincoenta e sette = João Lopes 
de Carvalho. 
 
430 A abaixo assignada declara ao registro que possue em commum 
duas partes de terras nos Citios annexos Côcos e Roncador da 
Freguesia da Barbalha, as quaes houve por heranças de seus pais; as 
estremas dessas terras se ignora por estarem em commum Barbalha 
quinze de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Maria de Jesus 
Filgueira 
 
431 A abaixo assignada declara ao registro como Tutora de seus 
Filhos, Romão, Antonio, Manoel, José, João, e Joaquim, que elles 
possuem em commum entre si, e com ella mesmo Tutora, hum Citio 
denominado Cabeça da Onça da Freguesia da Barbalha: as estremas 
das partes de cada hum, são desconhecidas = Barbalha quinse de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Francisca Teodora 
Filgueira. 
 
432 José Baptista de Freitas possue na Freguesia da Barbalha no 
Citio Calaboca duas posses de terras, em commum com os mais 
herdeiros; tendo posse na Serra Araripe na confrontação de suas 
posses huma legoa de fundo = Barbalha quinze de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = Á rogo de José Baptista de Freitas = José 
Pacifar de Sá Souto Maior 
[Fl. 110]  
433 Simão Rodrigues das Neves possue na Freguesia da Barbalha no 
Sitio Podre huma sorte de terras em commum com os mais herdeiros 
= Barbalha quinze de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Á 
rogo de Simao Rodrigues das Neves = José Pacifar de Sá Souto 
Maior. 
 
434 Eu Raimundo Correia Arnaut sou possuidor de duas posses de 
terras no lugar denominado Matta dos aracais desta Freguesia de 
Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por compra huma 
posse a Jacinto Pereira Grangeiro, e outra a Manoel do Nascimento 
Sampaio, estremão da parte do Nascente com terras de Joaquim de 
Sousa, do poente com os herdeiros do falecido Vicente Pereira 
Grangeiro, do Norte com terras do Citio baxio do sul com terras de 



Francisco de Barros e de mais herdeiros = Barbalha quinse de março 
de mil oito centos sincoenta e sette = Raimundo Correia Arnaut. 
 
435 O abaixo assignado possue hum sobra de terras no Cuteio desta 
Freguesia = Barbalha quinze de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Antonio Francisco Fernandes 
 
436 O abaixo assignado declara ao registro que hé possuidor de onze 
braças de terras no lugar nominado Buriti Freguesia da Barbalha, o 
qual se acha estremada do Nascente com o Senhor José Antonio de 
Macêdo, do poente com o Senhor Joaquim Gomes da Rocha, do 
Norte no Rio Salamanca, do sul meia legoa = Antonio Machado Jorge.  
 
437 O abaixo assignado declara ao registro que hé possuidor de doze 
braças de terras no lugar nominado Buriti Freguesia da Barbalha, a 
qual se acha estremada do Nascente com o Senhor Antonio da Silva 
Azevêdo, do poente com o Senhor Joaquim Gomes da rocha, do norte 
no Rio Salamanca [Fl. 111] e do Sul meia legoa = Barbalha dezeseis 
de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Á rogo de Joaquim 
Pires Machado = Joaquim Gomes da Rocha. 
 
438 Declaro que possúo nesta Freguesia huma posse de terra no Citio 
denominado Cachoeiras, o qual estrema entre Nascente e Sul com 
Gonçalo de Mello e Vicente Ferreira, para o poente até a beira do Rio, 
e para o Norte com Margarida Soares = Barbalha dezeseis de Março 
de mil oito centos sincoenta e sette = Á rogo de Maria Lourença de 
Jesus = Theodosio Facundo Lessa. 
 
439 O abaixo assignado possue nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha huma posse de terras no Citio Cabeceiras, a qual estrema 
entre Gonçalo de Mello, Maria Lourença, e Vicente Ferreira, da 
estrada rial para a beira da levada do Brito = Barbalha dezeseis de 
Março de mil oito centos cincoenta e sette = Vicente Ferreira Marques. 
 
440 declaro que possuo nesta Freguesia hum Citio denominado 
Araújo, o qual estrema entre Joaquim de Sousa, e Luiz Tavora da 
parte do Nascente e poente, ao Norte com herdeiros do Capitão 
Vicente Pereira, e ao Sul com os enteados de José do Rego = 
Barbalha dezeseis de Março de mil oito centos cincoenta e sette = 
Francisco de Sousa Barros. 



 
441 Declaro que possúo no Citio Cabeceiras desta Freguesia huma 
posse de terra, que estrema entre Desiderio de tal e Francisco 
Malaquias da parte do Norte e Sul, ao Nascente com Francisco 
Gonçalves pela estrada que vai para os Araújos, e ao poente em 
huma levada que corre ao pé do arisco. Barbalha dezeseis de Março 
de mil oito centos sincoenta e sette = Francisco de Sousa Barros. 
 
442 Eu Sabino Dantas de Siqueira abaixo assi- [Fl. 112] declaro ao 
registro que possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha 
uma posse de trinta braças de terras a qual possúe por compra no 
lugar denominado Alagoinha, que estrema pelo lado do Nascente com 
terras do Vigario Pedro José de Castro e Silva, pelo lado do poente 
com terras do Reverendo Gregorio de Sá Barreto, pelo lado do Sul 
com terras da Viuva do fallecido João Paulo, e pelo lado do Norte com 
meia legoa de fundo = Barbalha deseseis de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Arrogo de Sabino Dantas de Sirqueira = Manoel 
Antonio de Araújo. 
 
443 Eu abaixo assignado sou possuidor de huma posse de terra no 
lugar denominado Caldas; cuja terra houve por herança de minha 
fallecida Mãi Maria Roza do Carmo = estrema da parte do Nascente 
no Corrente grande, da parte do poente com Antonio Leite Rabello, do 
Norte com o mesmo Antonio Leite, e do Sul com Luiz Carneiro. 
Barbalha dezeseis de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
Árogo de Clemente de Sirqueira Amorim = Francisco Rodrigues Vieira. 
 
444 Eu abaixo assignado sou senhor e possuidor de hum Citio de 
terras no lugar denominado Caldas; cujas terras houve por compra a 
Manoel Francisco dos Santos, Antonio Francisco dos Santos, Anna 
Francisca Ramos, Antonio de Barros, Maria de Mello, e Antonio 
Fidelles, estrema da parte do Nascente com o Corrente grande, da 
parte do poente com Antonio Leite Rabello, do Norte com Thomaz 
d'Aquino Pinto Bandeira, e do Sul com Antonio Leite Rabello = 
Barbalha deseseis de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
Francisco de Sirqueira Amorim. 
 
445 Eu abaixo assignado sou senhor e possuidor de hum Citio de 
terras no lugar denominado Caldas desta freguesia de Santo Antonio 
da Barbalha; cujas terras houve por compra [Fl. 113] a João da Silva 



Ribeiro, estremão da parte do Nascente co terras de Antonio Leite 
Rabello, do poente no Riaxo do peixe, do Norte estremão nas terras 
do mesmo Antonio Leite, e do Sul com o mesmo Antonio Leite 
Rabello. Barbalha dezeseis de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Francisco de Siqueira Amorim. 
 
446 Eu abaixo assignado como Tutor de meus Filhos Orphaos 
Eustaquio, Felippa, Januaria, Crispiana, e Valentina, declaro que estes 
possuem nesta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha nos Citios 
Caldas sinco posses de terras em commum commigo e mais herdeiros 
= Barbalha dezeseis de Março de mil oito centos cincoenta e sette = 
Francisco de Sirqueira Amorim. 
 
447 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha duas posses de terras reunidas, uma no Citio denominado 
Piquete, e outra no Citio do Caldas; cujas posses se achão em 
commum com os mais herdeiros = Barbalha dezeseis de Março de mil 
oito cntos sincoenta e sette = Á rogo de Hermenegildo Gonçalves 
Sobreira = Francisco Rodrigues Vieira 
 
448 Eu abaixo assignado declaro que possúo huma posse de terra no 
lugar denominado Chapada, desta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha; cuja terra houve por compra a Florencia que se acha em 
commum, com terras de Thomaz d'Aquino, e mais herdeiros = 
Barbalha dezeseis de Março de mil oito centos cincoenta e sette = 
Francisco de Sirqueira Amorim. 
 
449 O abaixo assignado declara ao registro que hé possuidor de cento 
e dezesette braças de terras no lugar nominado Alagoinha freguesia 
da Barbalha a qual se acha estremada do Nascente com o [Fl. 114] 
senhor Antonio Pinto da Costa, digo o Senhor Capitão Antonio Pinto 
da Costa, do poente com o Senhor Sabino Dantas, do sul no Rio 
Salamanca, e do Norte meia legoa, que são seus competentes fundos 
- Barbalha dezeseis de Março de mil oito centos cincoenta e sette = Á 
rogo do Senhor José Francisco Ribeiro = Joaquim Gomes da Rocha 
 
450 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Villa de Barbalha 
huma posse de terra no Citio da Chapada que houve por herança de 
minha falecida Mãi Luiza Maria de Santa Anna, e possúo no mesmo 
Citio outra posse, que houve por herança de minha finada Mãi, e se 



achão em commum com os mais herdeiros = Barbalha quinze de 
Março de mil oito centos cincoenta e sette = Manoel Leite de Mello, 
digo, Passagem da onça quinze de Março de mil oito centos sincoenta 
e sette = Manoel Leite de Mello. 
 
451 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Villa da Barbalha 
huma posse de terra no Citio da Passagem da Onça, a qual terra 
houve por herança de minha fallecida Mãi Luiza Maria de Santa Anna, 
e se acha em commum com os mais herdeiros = Passagem da Onça 
quinze de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Manoel Leite de 
Mello. 
 
452 Elias Pinto Ramalho possue em commum no Citio Cabeceiras 
duas partes de terras, as quaes houve, huma por herança de seus 
finados pais, e a outra por compra = Barbalha dezesete de Março de 
mil oito centos cincoenta e sette = Elias Pinto Ramalho 
 
453 Dona Maria Perpetua de Sá Barreto possue na Serra do Caldas 
desta Freguesia, hum Citio em commum com seus Filhos; com as 
estremas seguintes; pelo lado do Nascente com terras do Riacho do 
meio, pelo poente com o Rio do Caldas, pelo Sul com os herdeiros de 
Gabriel José de Figue- [Fl. 115] redo, pelo norte com os herdeiros de 
José de Sousa Mareco; cujas terras dá ao registro = Barbalha dezoito 
de Março de mil oito centos cincoenta e sette = Á rogo de minha Mãi 
Maria Perpetua de Sá Barreto = Rodrião de Sá Barreto. 
 
454 Possúo huma posse de terra em commum com meus manos no 
Sitio da Bôa-vista, da Serra do Caldas desta Freguesia; a qual dou ao 
registro = Barbalha dezoito de Março de mil oito centos cincoenta e 
sette = O Procurador de Raimundo de Sá Barreto = Rodrião de Sá 
Barreto. 
 
455 Possúo huma posse de terra em comum com meus manos no 
Citio Bôa-vista da Serra do Caldas desta freguesia; a qual dou ao 
registro = Barbalha dezoito de Março de mil oito centos cincoenta e 
sette = Antonio de Sá Barreto. 
 
456 Possúo huma posse de terra em commum com meus manos no 
Citio Bôa-vista da Serra do Caldas desta Freguesia; a qual dou ao 
registro = Barbalha desoito de Março de mil oito centos sincoenta e 



sette = O Procurador de vicente de Sá Barreto = Rodrião de Sá 
Barreto - 
457 – Possúo huma posse de terra em commum com meus manos no 
Citio Bôa-vista da Serra do Caldas desta Freguesia; a qual dou ao 
registro = Barbalha dezoito de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = O Procurador de Anna Perpetua de Sá Barreto = Rodrião de 
Sá Barreto. 
 
458 Possúo huma posse de terra em commum com meus Cunhados 
no Citio Bôa-vista da Serra do Caldas desta Freguesia; a qual dou ao 
registro = Barbalha dezoito de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Pelo Procurador de Domingos Linhares da Silva = Antonio de 
Sá Barreto.  
[Fl. 116] 
459 Possúo huma posse de terra em commum com meus Cunhados 
no Citio Bôa-vista da Serra do Caldas desta Freguesia; a qual dou ao 
registro = Barbalha desoito de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Pelo Procurador de Luiz Coelho Sampaio = Antonio de Sá 
Barreto. 
 
460 Possúo huma posse de terra em commum com meus manos no 
Citio Bôa-vista da Serra do Caldas desta Freguesia; a qual dou ao 
registro de conformidade com a Lei – Barbalha dezoito de Março de 
oitocentos sincoenta e sette = Rodrião de Sá Barreto.  
 
461 Declaro que sou possuidor de huma posse de terra na Serra do 
Caldas desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, que houve por 
ter pago certas dividas de meu Pai o fallecido Manoel Francisco dos 
Santos: estrema dita posse de terra pelo lado do nascente e Sul com 
Francisco de Sirqueira Amorim, pelo Norte com a levada do Citio 
Chapada, pelo poente com Manoel da Silva Ribeiro = Barbalha dezoito 
de Março de oitocentos sincoenta e sette = Antonio Francisco dos 
Santos. 
 
462 O abaixo assignado declara ao registro que possúe nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de terra no Citio 
denominado Farias; o qual estrema entre David Pereira Luna, João 
Felipe, José Pereira, e Manoel Margarida = Barbalha dezoito de Março 
de mil oito centos sincoenta e sette = Á rogo de Ignacio José de Lima 
= José Raimundo Alecrim. 



 
463 O abaixo assignado declara ao registro que possue nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, uma posse de terra em 
commum, e a dividir-se com mais possuidores, no Citio denominado 
Farias = Barbalha dezoito de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Á rogo de Luiz Pereira de Sousa = José Raimundo Alecrim. 
[Fl. 464] 
464 A abaixo assignada declara que possue nesta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha huma posse de terra em commum no Citio 
denominado Farias = Barbalha desoito de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = A rogo de Raimunda Maria de Jesus = José 
Raimundo Alecrim 
 
465 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha, no Pôdre, 
huma sorte de terra em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
dezenove de Março de oitocentos sincoenta e sette = Á rogo de Luiz 
de França, Sebastião José Pacifar de Sá Souto Maior 
 
466 Eu abaixo assignado dou ao registro huma parte de terra no lugar 
Macaúba desta Freguesia: as estremas são as seguintes: da parte do 
Nascente estrema com Lourenço Gomes de Brito, da parte do poente 
com os herdeiros da finada Dona Maria, do Sul com terras do Sacco, e 
do Norte com o Riacho Macaúba = Barbalha dezenove de Março de 
oitocentos sincoenta e sette = José de Castro Lima. 
 
467 O abaixo assignado declara ao registro que é possuidor de 
desoito braças e meia de terras no lugar denominado Buriti dos 
azeiteiros freguesia de Barbalha; a qual se acha estremada do 
Nascente com o Senhor João Evangelista d'Azevêdo; do poente com o 
Senhor José Pereira Peregrino, do Norte no rio Salamanca, e do sul 
meia legoa = Barbalha dezenove de Março de oitocentos sincoenta e 
sette = A rogo do Senhor Theodosio José da Costa – Joaquim Gomes 
da Rocha. 
 
468 Eu João Baptista d'Oliveira Monteiro abaixo assignado possúo 
nesta Freguesia da Barbalha no Citio Malhada-Vermelha, trez posses 
de terras em commum compradas a Antonio Leite d'Azevedo, e 
Manoel da Rocha = Barbalha dezenove de Março de oitocentos 
sincoenta e sette = João Baptista d'Oliveira Monteiro. 
[Fl. 118] 



469 Declaro que possuo no Buriti desta Freguesia de Barbalha, treze 
braças de terras estremando do Nascente com Joaquim Maria da 
Conceição, do poente com Antonio de Sousa Leão, do Norte com o 
Rio Salamanca, e do Sul meia legoa de fundo = Buriti desenove de 
Março de mil oitocentos sincoenta e sette = A rogo de Francisco 
Rodrigues da Silva = José Leite de Azevedo. 
 
470 Declaro que possuo no Buriti dos Oleiros oito braças e meia de 
terras, estremando da parte do Nascente com Manoel da Rocha, do 
poente com Manoel Alexandre, do Norte com a beira do Rio 
Salamanca e do sul meia legoa nesta Freguesia = Barbalha dezenove 
de Março de mil oito centos sincoenta e sette = A rogo de Antonio 
Rodrigues da Silva = José Leite d’Azevedo. 
 
471 José Tavares da Silva abaixo assignado declara que possue no 
Citio Malhada Vermelha desta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha duas posses de terras compradas a Antonio leite d’Azevedo, 
a qual se acha em commum com os mais possuidores do referido Citio 
= Barbalha desenove de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
José Tavares da Silva. 
 
472 Declaro que possuo na Malhada Vermelha desta Freguesia huma 
parte de terra em commum = Barbalha vinte de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = A rogo de Francisco Pereira Coelho = 
Antonio Leite d’Azevedo. 
 
473 O abaixo assignado possue huma posse de terra, nesta Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha, no lugar denominado Sipóal, que 
houve por compra a Gabriel Francisco de Jesus na importancia de 
doze mil reis a qual se acha em dividendo: Barbalha dezenove de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette =Francisco Malaquias 
Ferreira. 
[Fl. 119]  
474 O abaixo assignado declara ao registro que possue nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de terra em 
commum, comprada a David Caetano da Rocha no Citio Correntinho. 
= Barbalha vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = A 
rogo de João Bizerra da Cruz = José Raimundo Alecrim 
 



475 O abaixo assignado possúe nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha, huma posse de terra em commum com os mais herdeiros no 
Citio Correntinho = Barbalha vinte de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Á rogo de Leandro Bizerra da Cruz = José 
Raimundo Alecrim 
 
476 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, uma posse de terra em 
commum com meus Irmaos no lugar denominado Correntinho = 
Barbalha vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Joaqui 
Caetanho da Rocha. 
 
477 O abaixo assignado declara ao regsirto que possue nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha huma posse de terra em 
commum com mais herdeiros, no Citio denominado Correntinho = 
Barbalha vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = A rogo 
de Alexandre Caetano da Rocha = Joaquim Caetano da Rocha. 
 
478 Eu Manoel Nunes Viana abaixo assignado sou possuidor de huma 
parte de terras no Citio Macaúba desta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha, que houve por herança de minha fallecida Mãi Anna Rita, e 
compra a Antonio Rodrigues da Silva, cuja terra se acha em commum 
com os mais possuidores do referido Citio = Barbalha vinte de Março 
de mil oito centos sincoenta e sette = Manoel Nunes Viana 
[Fl. 120] 
479 Eu Manoel Nunes Mariano abaixo assignado declaro ao registro 
que sou possuidor no Citio Macaúba desta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha, de huma posse de terra em commum com minha 
Mãi Rita Vieira, e seus herdeiros; cujas estremas são as já 
mencionadas no registro da meeira. Barbalha vinte de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = Por Manoel Nunes Mariano = Candido 
Nunes Tavares. 
 
480 Eu abaixo assignado declaro ao registro, que possúo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha no Citio Macaúba, huma 
posse de terra em commum com minha Mãi Rita Vieira e seus 
herdeiros = Barbalha vinte de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Candido Nunes Tavares. 
 



481 Eu Ignacio Nunes Tavares abaxo assignado declaro ao registro, 
que possuo no Citio Macaúba desta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha, huma posse de terra que houve por herança de meu finado 
Pai Manoel Nunes Tavares, e se acha em commum com minha Mãi 
Rita Vieira e seus herdeiros = Barbalha vinte de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = Ignacio Nunes Tavares. 
 
482 Eu Ignacio Nunes Tavares abaixo assignado, como Tutor dos 
Orphãos Antonio, Honorato, Joaquim, Maria, Francisca e Rita, declaro 
que estes possuem no Citio Macaúba desta Freguesia de Santo 
Antonio da Barbalha uma posse de terra em commum com Riat Vieira 
Mãi dos mesmos e mais herdeiros = Barbalha vinte de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = Ignacio Nunes Tavares. 
 
483 O abaixo assignado declar ao registro que é possuidor de oitenta 
e sinco braças e meia de terra, no lugar nominado Buriti, Freguesia da 
Barba- [Fl. 121] lha, a qual se acha extremada do Nascente com 
Thomaz Pereira de Brito, do poente com o mesmo dito, do Norte no 
Rio Salamanca, e do Sul meia legoa = Barbalha vinte de Março de mil 
oito centos cincoenta e sette = Joaquim Gomes da Rocha. 
 
484 Eu Antonio da Silva e Azevêdo abaixo assignado sou possuidor 
de dezeseis braças e meia de terras no lugar nominado Buriti 
Freguesia da Barbalha, a qual se acha estremada do Nascente com 
Tereza Maria de Jesus, do poente com o Senhor Joaquim Pires 
Machado do Norte no Rio Salamanca, do Sul meia legoa, que são 
seus competentes fundos = Barbalha onze de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = A rogo do Senhor Antonio da Silva Azevêdo = 
Joaquim Gomes da Rocha. 
 
485 O abaixo assignado declara ao registro que é possuidor de deiz 
braças de terra no lugar nomnado Buriti, Freguesia da Barbalha; a 
qual se acha estremada do Nascente com o Senhor Manoel da Rocha, 
do poente com o Senhor José Alexandre da Silva, do Norte no Rio 
Salamanca, e do Sul meia legoa, que são seus competentes fundos = 
Barbalha dezenove de Março de mil oito centos sincoenta e sette = A 
rogo do Senhor Antonio da Silva Azevêdo = Joaquim Gomes da 
Rocha. 
 



486 O abaixo assignado declara ao registro que é possuidor de seis 
posses de terras no lugar nominado Malhada-Vermelha, Freguesia da 
Barbalha, as quaes posses se achão em commum com os mais 
herdeiros = Barbalha dezenove de Março de mil oito centos sincoenta 
e sette = A rogo do senhor Antonio da Silva Azevêdo = Joaquim 
Gomes da Rocha. 
 
487 O abaixo assignado possue huma posse de terra nesta Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado Cabeceiras; que 
houve por herança do finado seu sogro = Barbalha vinte e hum de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Á rogo [Fl. 122] de 
Vicente Ferreira d’Alencar Theodosio Facundo Lessa 
 
488 O abaixo assignado possue quatro partes de terra nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha, no lugar denominado Varêda 
que houve por compra a Valdemiro de Sousa Machado e a Jorge da 
Silva Barreto, na importancia de noventa e quatro mil reis e se achão 
em dividendo - Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = A rogo de Antonio José do Nascimento Manoel 
Nazareno Grangeiro. 
 
489 O abaixo assignado possúe huma parte de terra nesta Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado Cabeceira que lhe 
houve por herança do seu finado sogro Alexandre Barreto = Barbalha 
vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Jorge da Silva 
Barreto. 
 
490 O abaixo assignado possue huma posse de terra nesta Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado Cabeceira que lhe 
houve por herança de seu finado Sôgro Alexandre Barreto = Barbalha 
vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Antonio José 
Baptista. 
 
491 O abaixo assignado possue huma posse de terra nesta Freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha no lugar denominado Cabeceira, que 
lhe houve por herança de seu finado Pai Alexandre Barreto = Barbalha 
vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Pelo menor meu 
Tutelado Jesuino Barreto = Jorge da Silva Barreto. 
 



492 Declaro que possúo huma posse de terra, no Citio Cabeceira, 
desta Freguesia que houve por herança de meu fallecido Pai = 
Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
[Fl. 123] João Pinto Ramalho. 
 
493 Declaro que possúo duas posses de terras em commum no Citio 
Cabeceiras desta Freguesia = Barbalha vinte e hum de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = A rogo de Manoel Pedro da Silva = 
Raimundo José Camello. 
 
494 Eu Aleixo Alves d’Alencar abaixo assignado sou possuidor de hum 
Citio de terras no lugar denominado Santo Antonio na Freguesia da 
Barbalha, cuja terra as houve por herança, pelo fallecimento de meu 
Pai Gonçalo José d’Alencar e suas estremas são as seguintes: da 
parte do Nascente com terras de Miguel José d’Alencar, pelo Norte 
com a Serra Araripe, pelo poente com as terras do mesmo Miguel 
José d’Alencar e pelo Sul com o mesmo mencionado Miguel José 
d’Alencar = Santo Antonio vinte e hum de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Aleixo Alves d’Alencar. 
 
495 Eu abaixo assignado que digo dou ao registro huma parte de terra 
no Citio Santo Antonio do Coité desta Freguesia a qual se acha em 
commum com os mais herdeiros = Barbalha vinte e hum de Março de 
mil oito centos sincoenta e sette = Manoel Joaquim de Freitas. 
 
496 Eu abaixo assignado dou ao registro huma parte de terra no lugar 
Saguir, desta Freguesia a qual se acha em commum com os mais 
herdeiros = Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Manoel Joaquim de Freitas 
 
497 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo por mim e 
pelos antigos possuidores do Citio Caldas, de huma posse de terra em 
cima da Serra Araripe desta Freguesia = Barbalha vinte e hum de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Francisco de Sirqueira 
Amorim. 
 
498 O abaixo assignado declara ao registro que é possuidor quatro 
braças e meia de terra no lugar Buriti, Freguesia da Barbalha; a qual 
se acha estremada do Nascente com o Senhor Joaquim Gomes da 
Rocha, ao Poente com João de Macena Pereira; do Norte no Rio 



Salamanca, e do Sul meia legoa = Barbalha vinte e hum de Março de 
mil oito centos sincoenta e sette = A rogo de Francelino Alves Bizerra 
= Joaquim Gomes da Rocha.  
 
499 Declaro que possúo na Malhada Vermelha, huma posse de terra 
em commum, desta Freguesia = Barbalha dezenove de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = A rogo de Manoel da Rocha dos Santos 
= José Lopes de Azevedo. 
 
500 Declaro que possuo no Buriti trez braças de terras, estrema do 
poente com Antonio Rodrigues da Silva, do Nascente com João de 
Macena Pereira, do Norte com o rio Salamanca, do Sul meia legoa, 
desta Freguesia = Barbalha dezenove de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = A rogo de Manoel da Rocha dos Santos = José 
Leite d'Azevêdo. 
 
501 Declaro que possuo no Buriti desta Freguesia sinco braças e meia 
de terra, que estrema da parte do Nascente com João de Macena 
Rodrigues, do poente com Manoel Antonio de Figuerêdo, do Norte 
com o rio Salamanca, e do Sul com meia legoa = Barbalha vinte de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = A rogo de Maria Ferreira 
da Conceição = Antonio Leite d'Azevêdo. 
 
502 Declaro que possúo no Buriti dos Azeiteiros desta Freguesia 
quinze braças de terras, estrema do Nascente com Vicente Paulo, do 
poente com os herdeiros do finado Manoel dos Reis, do Norte com o 
rio Salamanca, e do Sul com meia legoa = Barbalha vinte de Março d 
emil oito centos sincoenta e sette = A rogo de João Evangelista de 
Azevêdo = Antonio [Fl. 125] Leite d’Azevêdo. 
 
503 O abaixo assignado declara ao registro que é possuidor de 
sincoenta e huma braças e huma quarta de terras no lugar nominado 
Buriti Freguesia da Barbalha; a qual se acha estremada do Nascente 
com o Senhor João da Rocha, do Poente com o Senhor Estevão José 
d’Azevêdo, do Norte no Rio Salamanca, do Sul meia legoa = Barbalha 
vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = A rogo do Senhor 
João Evangelista d’Azêvedo = Joaquim Gomes da Rocha. 
 
504 O abaixo asignado declara que possue em commum no Citio do 
Brito nesta Freguesia da Barbalha huma posse de terra = Barbalha 



vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Pelo declarante 
João Pereira d’Alencar = Felismino José Pereira. 
 
505 O abaixo assignado declara que possue em commum uma posse 
de terra no Citio Brito nesta Freguesia da Barbalha = Barbalha vinte de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Vicente Pereira d’Alencar. 
 
506 O abaixo assignado declara que possue em commum no Citio 
Brito, nesta Freguesia da Barbalha, huma posse de terras = Barbalha 
vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Pelo declarante 
Antonio de Castro d’Oliveira = Felismino José Pereira. 
 
507 O abaixo assignado declara que possue huma posse de terras em 
commum no Citio Brito, nesta Freguesia da Barbalha = Barbalha vinte 
de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Pelo declarante 
Alexandre da Silva Pereira = Felismino José Pereira. 
 
508 Possúo nesta Freguesia huma posse de terras em commum com 
os herdeiros de José de Sousa Marreco no Citio do Caldas = Barbalha 
vinte de Março de mil [Fl. 126] oito centos sincoenta e sette = Vicente 
Pereira d’Alencar. 
 
509 O abaixo assignado, tutor de seus Filhos declara que esses 
possuem em commum partes de terras no Citio do Brito nesta 
Freguesia da Barbalha = Barbalha vinte de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Pelo declarante Joaquim Pereira d’Alencar = 
Felismino José Pereira. 
 
510 O abaixo assignado, tutor de seus filhos declara que esses 
possuem em commum partes de terras no Citio do Brito nesta 
Freguesia da Barbalha = Barbalha vinte de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = Felismino José Pereira. 
 
511 O abaixo assignado declara que possue hum citio de terras nesta 
Freguesia da Barbalha denominado Brito com dusentos e sincoenta e 
sinco braças de terra a qual estrema do Nascente com terras de Santa 
Ritta, ao Poente com as de Henrique Gonçalves Parente, ao Sul com 
as do Riacho do meio, e ao Norte com o Rio Salamanca, com terras 
de Manoel Correia Sampaio e João Evangelista Sampaio. O mesmo 
sitio tem a dividir-se com mais com mais herdeiros = Barbalha vinte de 



Março de mil oito centos sincoenta e sette = Pelo declarante Padre 
Antonio Pereira d’Oliveira e Alencar = Felismino José Pereira. 
 
512 O abaixo assignado declara que possue nesta Freguesia da 
Barbalha um citio denominado Taboleiro, que estrema ao Nascente 
com terras de José Antonio, ao Poente com as de Manoel Joaquim 
Carneiro, ao Norte com o rio d’Agua suja e ao Sul com a estrada do 
Farias = Barbalha vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
Manoel Nogueira da Costa. 
 
513 O abaixo assignado declara que em commum pos- [Fl. 127] sue 
uma posse de terras no Citio Correntinho nesta Freguesia da Barbalha 
= Barbalha vinte de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
Manoel Nogueira da Costa. 
 
514 A abaixo assignada declara que possue nesta Freguesia da 
Barbalha um citio denominado Araticúm que limita-se ao Norte com 
terras de Pires, ao Sul com as do Senhor José Alves, ao Norte com 
terras da Varêda, e ao Poente com terras do Mello, e tambem declara 
como tutora de tres filhas orphãs Maria, Anna, e Rita que essas 
possuem tãobem no mesmo Citio Araticum trez posses de terras = 
Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
A pedido da declarante Thereza de Jesus Jardim = Felismino José 
Pereira. 
 
515 Eu Maria Rita das Flores sou possuidora de huma posse de terras 
nas Cabeceiras desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha cuja 
terra houve por compra a Francisco José d’Oliveira = Barbalha vinte e 
hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = A rogo de Maria 
Rita da Flores = Theodosio Facundo Lessa. 
 
516 Diz Thomaz d'Aquino Pinto Bandeira abaixo assignado que 
possue nesta Freguesia hum Citio de terras denominado Chapada 
composto das quatro seguintes parcellas de terras do Citio Pelo-
Signal; do Citio Rúa nova de que é mieiro; do Citio Caldas que tendo 
sido possuido em commum com Francisco de Siqueira de Amorim se 
acha plenamente devidido e finalmente do Citio propriamente dito 
Chapada, - que o abaixo assignado possue indivizo com outros 
posseiros: o qual citio assim composto estrema pelo lado do Norte 
com terras de Luciano Gomes de Mello, e da Onça; pelo lado do Sul 



com terras do referido Siqueira, João Justino Leite, Antonio Paes 
Landim, e Joaquim Gonçalves já finado; pelo nascente com terras do 
Ricaho do meio, Bôa vista, e Vicente Pereira d'Alencar; pelo poente 
com terras de Santa Cruz, com terras do finado Joaquim Gonçalves, e 
correntinho. O qual ci- [Fl. 128] Citio o abaixo assignado dá a registro 
= Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
Thomaz d'Aquino Pinto Bandeira. 
 
517 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha no Caldas 
huma sorte de terra em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette João Paes 
Landim, digo = e sette = Josino Paes Landim 
 
518 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha no Caldas 
huma sorte de terra em commum com os mais herdeiros = Barbalha 
vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Agostinho 
Paes Landim. 
 
519 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha trinta e sua braças de terras 
no Citio Buracão, - que se acha em comum com os mais herdeiros 
Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
A rogo de Manoel de Mello do Nascimento = Francisco Rodrigues 
Vieira. 
 
520 Eu abaixo assignado possúo nesta Freguesia de Santo Antonio da 
Barbalha seis braças de terras no Buriti, Citio do fallecido Manoel do 
Bom-fim em commum com os mais herdeiros = Barbalha vinte e hum 
de Março de mil oito centos sincoenta e sette = O Padre Pedro José 
de Castro e Silva. 
 
521 Eu abaixo assignado declaro ao registro que possúo nesta 
Freguesia de Santo Antonio da Barbalha duas posses de terras no 
Citio Macaúba, huma que tocou a minha mulher em miação por 
fallecimento de seu marido, e outr por compra, as quaes se achão em 
commum = Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = A rogo de José Barboza Lima = Francisco 
Rodrigues Vieira. 
[Fl. 129] 



522 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia de Barbalha huma 
posse de terra no Citio Chapada que me houve por herança de minha 
falecida Mai Rita Maria da Conceição, qual ditas terras se achão em 
commum com os mais herdeiros = Barbalha vinte e hum de Março de 
mil oito centos sincoenta e sette = Assigno a rogo de Anacleto Soares 
dos Anjos como Tutor de seu Filho Pedro = Saturnino José de Mello. 
 
523 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha huma 
posse de terras no Citio do Caldas que me houve por compra a João 
Francisco Cordeiro, e sua mulher, qual ditas terras se achão em 
commum com os mais herdeiros = Chapada vinte e hum de Março de 
mil oito centos sincoenta e sette – Assigno a rogo de Anacleto Soares 
dos Anjos = Saturnio José de Mello 
 
524 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha huma 
posse de terras no Citio do Caldas, que me houve por compra a 
Manoel Bizerra e sua mulher; qual ditas terras se achão em commum 
com os mais herdeiros = Chapada vinte e hum de Março de mil oito 
centos sincoenta e sette = A rogo de José Soares da Silva = Saturnino 
José de Mello. 
 
525 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha huma 
posse de terra no Citio Chapada que me houve por herança de minha 
fallecida Mãi Rita Maria da Conceição, qual ditas terras se achão em 
commum com os mais herdeiros = Chapada vinte e hum de Março de 
mil oito cento sincoenta e sette = Assigno a rogo de Anacleto Soares 
dos Anjos como Tutor de seu Filho Francisco = Saturnino José de 
Mello. 
 
526 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha huma 
posse de terra no Citio Chapada que me houve por herança de minha 
Mãi e Sogra Domingas Vieira, qual ditas terras se achão em commum 
com os mais herdeiros = Chapada vinte e hum de [Fl. 130] Março de 
mil oito centos sincoenta e sette = Assigno á rogo de Anacleto Soares 
dos Anjos = Saturnino José de Mello. 
 
527 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia de Barbalha huma 
posse de terras no Citio da Chapada, que me houve por fallecimento 
de minha Mãi Rita Maria da Conceição, qual ditas terras se achão em 
commum com os mais herdeiros = Chapada vinte e hum de Março de 



mil oito centos sincoenta e sette = Assigno a rogo de Anacleto Soares 
dos Anjos como Tutor de sua filha Vicencia = Saturnino José de Mello. 
 
528 Eu abaixo assignado possúo na Freguesia da Barbalha huma 
posse de terra no Citio Chapada que me houve por herança de minha 
fallecida Mãi Rita Maria da Conceição, qual ditas terras se achão em 
commum com mais herdeiros = Chapada vinte e hum de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = Assigno a rogo de Anacleto Soares dos 
Anjos como Tutor de seu Filho Simplicio = Saturnino José de Mello.  
 
529 Eu abaixo assignado declaro que possúo vinte mil reis de terras 
em commum com os mais herdeiros, no lugar denominado Riacho do 
meio da Freguesia da Barbalha = Riacho do meio vinte e hum de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Luiz Prudente d'Oliveira. 
 
530 Antonio Duarte Coitinho abaixo assignado possue no Citio 
Macaúbinha Freguesia da Barbalha vinte e dous mil sette centos e 
quarenta e quatro reis de terras por herança de sua finada Mãi Maria 
Thereza de Jesus, estrema para o Nascente com Furtunato Duarte 
Coitinho, para o poente com Francisco José de Macena, para o Norte 
no Riacho Macaúbinha, para o Sul com Domingos Gonçalves Parente 
= Barbalha vinte e hum de Março de mil oito centos sincoenta e sette = 
A ro- [Fl. 131] go de Antonio Duarte Coitinho = João Nepomuceno 
d'Araújo e Albuquerque. 
 
531 Fortunato Duarte Coitinho abaixo assignado possue no Citio 
Macaúbinha Freguesia da Barbalha quarenta mil reis de terras por 
herança de sus finada sogra Maria Tereza de Jesus, estrema para o 
Nascente com José de Castro para o poente com Antonio Duarte 
Coitinho, para o Norte com o Rio Macaúbinha para o Sul com 
Domingos Gonçalves Parente = Barbalha vinte e hum de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = A rogo de Fortunato Duarte Coitinho = 
João Nepomuceno 'Araújo e Albuquerque. 
 
532 Manoel Lourenço Bandeira dá ao registro na forma da Lei huma 
posse de terras na Serra do Caldas desta Freguesia a qual é 
encravada no Citio de Joaquim Gonçalves d'Araújo, a cujos herdeiros 
comprou = Barbalha vinte e dous de Março de mil oito centos 
sincoenta e sette = A rogo de Manoel Lourenço Bandeira = João 
Brigido dos Santos 



 
533 Declaro que possúo na Malhada-vermelha desta Freguesia huma 
parte de terra em commum = Barbalha vinte e dous de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = A rogo de Caetana Maria de Jesus – 
Antonio Leite d'Azevêdo 
 
534 Eu abaixo assignado sou possuidor de huma parte de terra no 
Citio Macaúba desta Freguesia de Santo Antonio da Barbalha que 
houve por herança de minha fallecida Mãi Anna Rita, e compra a 
Antonio Rodrigues da Silva; cujas terras se achão em commum com 
os mais possuidores do referido Citio = Barbalha vinte e dous de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = Hermenegildo Nunes 
Viana. 
 
535 Declaro que possúo no Citio denominado Murissoca da freguesia 
de Santo Antonio da Barbalha, uma posse de terra; a qual se acha em 
commum com [Fl. 132] os mais herdeiros = Barbalha vinte e dous de 
Março de mil oito centos sincoenta e sette = A rogo de Antonio Bento 
de Figueredo = João Antonio de Jesus. 
 
536 O abaixo assignado declara que possue no Citio Bulandeira desta 
Freguesia, huma posse de terra que houve por fallecimento de sua 
mãi e se acha em commum = Barbalha vinte e dous de Março de mil 
oito centos sincoenta e sette = Sebastião Manoel Sampaio.  
 
537 O abaixo assignado possue nesta Freguesia no Citio Araujo, 
quarenta braças de terras, as quaes estremão ao Nascente com 
Francisco de Sousa Barros, ao poente com Alexandre Bizerra, ao 
Norte com Francisco Cidade, e ao Sul com os enteados de José do 
rego = Barbalha dezesette de Março de mil oito centos sincoenta e 
sette = Luiz Tavira da Silva. 
 
538 O abaixo assignado possue nesta freguesia no Citio Araújo trinta 
braças de terras que estrema ao Nascente com Francisco de Sousa 
Barros, ao poente com Alexandre Bizerra, ao Norte com Antonio 
Francisco Fernandes e ao Sul com Francisco Cidade = Barbalha 
dezesette de Março de mil oito centos sincoenta e sette = Luiz Tavira 
da Silva 
 



539 Eu Gonçalo Gomes Soares abaixo assignado sou senhor e 
possuidor de trez posses de terras no lugar denominado Caldas, desta 
Freguezia de Santo Antonio da Barbalha; cujas terras houve por 
compra a José Pitta, Joaquim Gonçalves de Brito, e Anna das 
Chapadas, e estas estremão da parte do Nascente com terras de 
Manoel Antonio de Caldas, do poente com terras do Citio Chapada, do 
Norte com terras de Francisco Pereira Coêlho, e do Sul com terras de 
Francisco de Sirqueira Amorim = Barbalha quatorze de Agosto de mil 
oito centos [Fl. 133] sincoenta e sette = A rogo de Gonçalo Gomes 
Soares = José Raimundo Alecrim. 
 
540 José Alves da Silva dá a registro noventa braças de terras no Sitio 
Araújo na beira do Rio Salamanca com meia legua de fundos, 
estremando pela parte do Nascente com terras de Francisco de Barros 
que forão de Francisco Malaquias Ferreira; pelo Norte com terras de 
Alexandre Bezerra, pelo Sul com terras dos herdeiros do finado Job 
Pereira Luna, e para o poente até estremar com terras de Romualdo, 
servindo este lado de fundo = Barbalha dezoito de Fevereiro de mil 
oito centos cincoenta e oito = José Alves da Silva 
 
541 José Alves da Silva dá a registro huma posse de terras no Citio 
Araújo com quarenta e sette braças e meia na beira do Rio Salamanca 
entre os herdeiros do finado Job Pereira Luna, e os Orffaos de 
Joaquim José de Santa Anna, com os fundos para o lado do 
Romualdo sendo somente as terras que antigamente forão regadias = 
Barbalha dezoito de Fevereiro de mil oito centos sincoenta e oito = 
José Alves da Silva. 
 
542 A abaixo assignada possue no Citio Tapera huma posse de terra 
no corrente da Batateira da parte do Sul com meia legua de fundos, 
estremando da parte de cima com José da Cruz Neves, e debaixo com 
Joaquim Gonçalves Sobreira. Tapera dezoito de Março de mil oito 
centos cincoenta e oito = Anna de Barros. 
 

 
Transcrição paleográfica: Liduina Queiroz de Vasconcelos – 
Paleógrafa do Arquivo Público do Estado do Ceará 

 


