
Termo de abertura 
 
Este Livro ha de servir, para n’elle se lançarem os Registros das terras da Freguezia de São 
Jozé de Missão Velha, e vai por mim numerado, rubricado, e encerrado com a arrubrica, de 
que uzo = Modesto = em conformidade do disposto no Ar. 103 do Decreto Nº 1.318 – de 30 
de Janeiro de 1854. Missão Velha 15 de Junho de 1854 – 

O Vigro. Jozé Modesto Pereira de Brito. 
[Fl. 1] 
N 1 
Declaro eu, o Vigario Manoel Joaquim Aires do Nascimento, que possuo huma sorte de 
terras, no Sito Arraial do meio, na Freguezia de Missão Velha, cujas extremas são as 
seguintes: Pelo lado do Nascente com terras visinhas: pelo lado do Puente com terras de 
Joaquim Antonio Rodrigues na passagem do Rio, servindo de diviza hum Lageiro, q’. penetra 
no mesmo Rio; pelo lado do Sul, com terras de Joze de Montes; e ao Norte com o Rio 
Batateira. Cidade do Crato em vinte dois de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. 
O Vigario Manoel Joaquim Aires do Nascimento 

 
P. g. de emolumento oitocentos  
e setenta e quatro reis conforme  
o exposto no Art. 103 do Regulamento,  
tendo sido lançado na fa. 1a. como se  
vê Missão Velha 19 d’Abril de 1855. 
O pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 

N 2 
Declaro eu, o Vigario Manoel Joaquim Aires do Nascimento, que possuo no Arraial do meio, 
na Freguezia de Missão Velha, entre hum Rio e outro, dusentas e oitenta e cinco braças de 
terras, extremando da parte do Nascente com terras do falecido Francisco Magalhães 
Barreto: da parte do Poente com Maria Cardoza, com meia legua de fundo. Cidade do Crato 
em vinte dois de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. 
O Vigario Manoel Joaquim Aires do Nascimento 

 
P. g. de emolumento setecentos  
e trinta e dois reis conforme  
o exposto no Art 103 do Regulamento,  
lansado na folha 1ª. Como se vê.  
Missão Velha 19 de Abril de 1855 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 1v] 
N 3 
Declaro eu, O Vigario Manoel Aires do Nascimento, que possuo, na Freguezia de Missão 
Velha, cento e oitenta e sete braças, dois palmos e duas polegadas de terras no Sitio Arraial 
do meio, comprehendendo o Olho da Agoa, denominado – Sussuarana – nos fundos das 
mesmas terras. Cidade do Crato em vinte dois de Março de mil oito centos e cincoenta e 
cinco. 



O Vigario Manoel Joaquim Aires do Nascimento 
 

 
P. g. de emolumento seiscentos e cincoenta reis conforme  
o exposto no Art. 103 do Regulamento,  
tendo sido lançado na fa. 1a. como se  
vê Missão Velha 19 d’Abril de 1855. 
O pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 4 
Declaro eu, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, um Sitio no lugar denominado Olho da agua dos cavallos, por 
huma e outra parte do Riacho, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pela parte do 
Nascente com terras do Sitio denominado Morcêgo no lugar catolezal no pe do tinquizeiro; 
pelo lado do Sul, com terras do Sitio Oitis; pelo lado do Norte, com terras de Dona Antonia, 
no lugar Brauna-bonita; pelo lado do Poente, com terras do Reverendo Antonio Pereira de 
Vasconcellos, e Jose Tavares Muniz. Missão Velha 18 de Abril de 1855. 

Antonio Pereira de Carvalho. 
 
 

P. g. de emolumento oitocentos  
e setenta e quatro reis conforme  
o exposto no Art. 103 do Regulamento,  
tendo sido lançado na fa. 1a. como se  
vê Missão Velha 19 d’Abril de 1855. 
O pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 2] 
N 5 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possue na freguezia 
de Missão Velha huma parte do sitio do mesmo nome, extremada amigavelmente com 
Manoel Homem de Figueredo da forma seguinte: Pela parte do Nascente, do marco que se 
acha na varzea para a gameleira grande que se acha alem do brejo; pelo lado do Sul, desta 
pela umarizeira grande a encontrar com o Rio, e por este acima a encontrar com João 
Rodrigues Damasceno, no Morro; pelo lado do Norte, do marco da varzia ao Rio ao Rio no 
Mulunguzeiro, e pelo Rio acima até as duas cajazeiras que dividem a vazante da bica, com 
os fundos para o Poente. 
Possuo mais huma posse de terras no sitio Terra-nova contiguo a Missão Velha, a qual 
extrema pelo Poente com o Rio Missão Velha, com os fundos para o Nascente; pelo Sul com 
terras dos Tavares na passagem do Jerimum; e pelo Norte com D. Maria da Conceição em 
hum marco que na estrada Missão Velha 15 de Abril de 1855 = 
Bernardino Gomes d’Araujo 

 
 

P. g. de emolumento oitocentos  
e setenta e quatro reis conforme  



o exposto no Art. 103 do Regulamento,  
tendo sido lançado na fa. 1a. como se  
vê Missão Velha 19 d’Abril de 1855. 
O pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 6 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras de huma e outra parte do Riacho no Sitio 
denominado Caiçara, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente limita-se na 
Serra do quandú; pelo lado do Sul com terras de Dona Antonia Izabel de Sá; pelo lado do 
Poente com terras do Sitio denominado Santa Pulcheria; e pelo lado do Norte com terras de 
Eufrazio Alves Bezerra. Missão Velha vinte seis de Abril de mil oito centos e cincoenta e 
cinco. 
Francisco Gomes de Mello 
P. g. de emolumento oitocentos  
e setenta e quatro reis conforme  
o exposto no Art. 103 do Regulamento,  
tendo sido lançado na fa. 1a. como se  
vê Missão Velha 26 de Abril de 1855. 
O pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 2v] 
N 7 
Eu, abaixo assignado, declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras no Sitio denominado Caiçara, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras de Francisco Gomes de Mello 
e Antonia Pereira de Carvalho, no lugar Braúna bonita; pelo lado do Sul, com terras do 
Reverendo Antonio Pereira de Vasconcelos e Jose Tavares Muniz, pelo lado do Poente, com 
terras de Izidoro Marianno de Sá e do Reverendo Jose Luiz Tavares, e pelo lado do Norte, 
com terras de Joaquim Gomes e Manoel Pereira de Souza. Missão Velha vinte seis de Abril 
de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Antonia Izabel de Sá 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
No 8 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras no Sitio denominado Caiçara, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, limita-se na Serra do Quandú, pelo lado 
do Sul, com terras de Manoel Pereira Bolcão; pelo lado do Poente, com o riacho da Caiçara, 
e pelo lado do Norte, com terras de Antonio de Mello. Missão Velha vinte sete de Abril de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco. 

Joanna Maria de Jezus. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 

 
No 9 



Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras no Sitio denominado Morro, cujas extremas 
são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com o rio de Missão Velha; pelo lado do Sul, com 
terras de Dona Maria da Conceição; pelo lado do Poente, com terras dos Sitios Santa 
Thereza e Ossos; e pelo do Norte, com terras de Bernardino Gomes de Araujo. Missão Velha 
vinte seis de Abril de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

João Rodrigues Damasceno. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 3] 
No 10 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras no Sitio denominado Morro dourado; cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com o Rio Salgado; pelo lado do Sul, em 
terra da Nação; pelo lado do Poente, com terras do Sitio denominado – Terra Vermelha, e 
pelo lado, do Norte, com terras dos orfãos , de já falecido Bernardo Jose. Missão Velha, vinte 
nove de Abril de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Luciano Freires de Carvalho 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 

 
N 11 
Eu, abaixo assignado, declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras no Sitio denominado Morro dourado, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Sitio denominado – onde der meia legua de fundos; 
pelo lado do Sul, com o riacho de Porcos; pelo lado do Poente, com o rio Salgado, e pelo 
lado do Norte, com o riacho do Morro dourado. Missão Velha trinta de Abril de mil oitocentos 
e cincoenta e cinco. 

Antonio de Mello e Andrades 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 

 
N 12 
Eu, abaixo assignado, declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, de hum  e outro lado do Rio Salgado, huma sorte de terras no 
sitio denominado – Tropas -, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, em 
terras de Felippe Jose de Mendonça; pelo lado do Sul, com terras de Francisco de Pontes 
Simões na Umarizeira grande, que está na beira da estrada, e Venancio Pereira de 
Vasconcellos na barra do Maciel, no outro lado do dito rio Salgado; pelo lado do Poente, com 
terras do Sitio denominado – Ponta de serra -, do lado do Norte, com terras de José Joaquim 
de Macêdo e José Geraldo de Carvalho. Missão Velha vinte nove de Abril de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. 

Anastacio Alves Monteiro 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 3v] 
N 13 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no Sitio denominado Caiçara, cujas 



extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com terras de Joanna Maria de Jezus e 
Serra do Quandú; pelo lado do Sul, com terras de Antonio Pinheiro Machado, no lugar onde 
as aguas se dividem para huma e outra parte; pelo lado do Poente, com o riacho da Caiçara, 
e pelo lado do Norte, com o riacho de Porcos. Missão Velha seis de Maio de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco 

Manoel Pereira Bolcão 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 14 
Declaro, eu Joaquim Lopes Raimundo do Bilhar, abaixo assignado, que possuo hum Sitio 
denominado Cantinho, no riacho do Genipapeiro, da Freguezia de Missão Velha: de cujo 
Sitio não menciono a extenção, por não ter sido medido; mas as extremas são as seguintes: 
Da parte do Nascente extrema com terras do rio Salgado; da parte do Poente, extrema no 
riacho do Pedro; da parte do Sul, extrema no dito riacho Genipapeiro; e da parte do Norte 
extrema com terras do Sitio Terra vermelha. Crato 6 de Maio de mil oitocentos e cincoenta e 
cinco. 

Joaquim Lopes Raimundo do Bilhar 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 

 
N 15 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, hum sitio de terras denominado Gameleira, cujas extremas são 
as seguintes: Pelo lado do Nascente, na estrada que segue para a Caiçara com terras de 
Dona Antonia Izabel de Sá e do Reverendo Jose Luiz Tavares; pelo lado do Sul, na estrada 
que segue para Milagres, com terras de Antonio de Farias; pelo lado do Poente, no lugar 
denominado – Balanças com terras de Manoel Furtado Leite, e pelo lado do Nor- [Fl. 4] te, 
no rio Salgado, com terras dos Coêlhos e de João Ferreira. Missão Velha quatro de Maio de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Izidoro Mariano de Sá 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 16 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras no Sitio denominado Gerimum, que me 
coube por terça de meos falecidos Pais o Capitão Jose Pereira Mascarenhas e Dona Anna 
de Santa Anna, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com o riacho do 
Genipapeiro, pelo lado do Sul, com terras de Jose Ferreira; pelo lado do Poente, com terras 
do Sitio denominado Santa Thereza nos sete Galhos, e pelo lado do Norte com terras dos 
herdeiros do Sitio denominado Ossos. Missão Velha seis de Maio de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. 

Maria da Conceição 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 17 



Eu abaixo assignada declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, hum sitio de terras denominado Terra Nova, que me coube por 
legitima de meos falecidos Pais o Capitão Jose Pereira Mascarenhas e Dona Anna de Santa 
Anna, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras da Senhora das 
Dores; pelo lado do Sul, com terras de Bernardino Gomes de Araújo; pelo lado do Poente, 
com terras do mesmo Araújo, e pelo lado do Norte, com a Povoação de Missão Velha no alto 
da Boa vista. Missão Velha seis de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Maria da Conceição 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 18 
Eu abaixo assignada declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras na Lagoa do Mulungú, que me coube em 
terça por falecimento de meos Pais o Capitão Jose Pereira [Fl. 4v] Mascarenhas, e Dona 
Anna de Santa Anna, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras 
minhas no Sitio Terra nova, pelo lado do Sul, com terras dos herdeiros dos Ossos no 
Vaqueijador velho; pelo lado do Poente, com terras do Sitio Santa Thereza, e pelo lado do 
Norte, com terras de João Rodrigues na barra do Sangrador da Lagoa. Missão Velha seis de 
Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Maria da Conceição 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 19 
Declaro eu Manoel Pereira de Brito para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha huma posse de terras no Sitio denominado Gerimum, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras da Senhora do Rozario no rio 
de Missão Velha; pelo lado do Sul, na bocca do assude com terras do Santissimo 
Sacramento; pelo lado do Poente, com terras do Sito Santa Thereza, e pelo lado do Norte, 
com terras de Jose Pereira de Brito. Missão Velha trese de Maio de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. 

Manoel Pereira de Brito 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N. 20 
Declaro eu, Alexandrino Jose da Purificação, abaixo assignado, para ser registrado na forma 
da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras de trinta braças 
e tres quartos no Siti denominado – Cruz de Almas, cujas extremas são as seguintes: Pelo 
lado do Nascente, com terras de Jose da Silveira; pelo lado do Sul, com terras de Antonio 
Bento com meia legua de fundos; pelo lado do Poente, com terras de Joaquim Ferreira, e 
pelo lado do Norte, no lugar denominado Aguas pendentes. Missão Velha trese de Maio de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco 

Alexandrino José da Purificação 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 5] 
N 21 



Declaro eu Antonio Simeão da Silva, abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no Sitio denominado 
Cruz de Almas, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com terras do orfão 
do finado Braz Jose de Luna; pelo lado do Sul, onde der meia legua de fundos; pelo lado do 
Poente, com terras de Jose da Silveira, e pelo lado do Norte, no lugar denominado Aguas 
pendentes. Missão Velha treze de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco 

Antonio Semeão da Silva 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 22 
Declaro eu Joaquim Mamedes Pereira, abaixo assignado para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, no Sitio denominado Breginho, vinte seis 
mil cento e setenta e hum reis de terras, que me coube na partilha do Inventario, que se 
procedeo por falecimento de minha mai Luzia Joaquina, não mencionando as extremas e a 
extenção, por não se acharem ainda divididas, nem medidas ditas terras. Missão Velha 14 de 
Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Joaquim Mamedes Pereira 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 23 
Declaro eu, o Padre Manoel Francisco de Araujo, que possuo na Freguezia de Missão Velha, 
no Sitio Arraial do meio, huma posse de cincoenta braças de terras com fundos 
comprehendendo a serra da Sussuarana, que fica nos fundos das mesmas terras. Missão 
Velha quinze de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Padre Manuel Francisco de Araujo 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 5v] 
Declaro eu o Padre Antonio Pereira de Vasconcellos, abaixo assignado para ser registrado 
na forma da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão velha, hum Sitio de terras 
denominado – Riacho do meio, cujas extremas são as seguintes: Do Nascente com terras 
dos Bentos em hum marco de pedra, rumo direito da Serra abaixo; do Poente, com terras 
dos Rochas no Limoeiro, em hum marco de pedra rumo direito da Serra abaixo; do Sul, na 
Chapada da Serra Araripe, e do Norte, com minhas terras das Barreiras; Missão Vellha 
quinze de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

O Padre Antonio Pereira de Vasconcellos 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N. 25 
Declaro o Padre Antonio Pereira de Vasconcellos, abaixo assignado, para ser registrado na 
forma da Lei, que possuo no Sitio denominado Olho d'agua comprido, huma posse de terra, 
a qual comprei aos herdeiros Joaquim Ferreira de Menezes, e Antonio Furtado Leite, como 
consta da Escriptura della que em mim existe; e não menciono extenção e limites, por ser a 
dita terra indiviza. Missão Velha quinze de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

O Padre Antonio Pereira de Vasconcellos 



O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N. 26 
Declaro eu O Padre Antonio Pereira de Vasconcellos, abaixo assignado, para ser registrado 
na forma da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, hum Sitio denominado 
Barreiras, extremando do Norte, com terras de Joaquim Alves da Cruz; do Sul, com a serra 
Araripe, e com Joze Ignacio da Costa, e para o Nascente, e Poente, com meia legua de 
fundos para cada banda do ribeiro, que he o rio de Missão Nova. Missão velha quinze de 
Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

O Padre Antonio Pereira de Vasconcellos 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 6] 
N 27 
Declaro eu Manoel Vieira da Silva, para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no sitio denominado Cruz de Almas, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras de Pedro Vieira; pelo lado do 
Poente, com terras de Thome Pereira; pelo lado do Sul onde der meia legua de fundos, e ao 
Norte, no lugar denominado Aguas pendentes; Missão Velha desoito de Maio de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco. 

Manoel Vieira da Silva 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 28 
Declaro eu Julião Pereira da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no sitio denominado Cruz de 
Almas, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com terras de Manoel Vieira; 
pelo lado do Poente, com terras de Pedro Vieira; pelo lado do Sul, onde der meia legua de 
fundos, e ao Norte, no lugar denominado Aguas-pendente. Missão Velha desoito de Maio de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Julião Pereira da Silva 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 29 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo huma sorte de 
terras na Freguezia de Missão Velha de tresentos e vinte sete braças no sitio denominado – 
Chiqueiro de cabras, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com o rio de 
Missão Nova, pelo lado do Sul, com terras de Jose Caetano; pelo lado do Poente, com terras 
do Breginho e Santa Anna, e pelo lado do Norte, com Terras do Reverendo Jose Maria. 
Missão Velha vinte e tres de Abril de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Manoel Jacob do Nascimento. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 6v] 
N. 30 
Declaro eu, José da Cruz Neves, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que 
possuo nesta Freguezia de Missão velha, hum Sitio de terras, denominado – Santa Thereza, 



extremando do Norte, com terras do falicido Luiz do Rego Barros; da parte do Sul, com terras 
dos herdeiros do finado meo irmão Manoel da Cruz Neves, e para o Nascente e Poente, com 
meia legua de fundos para cada lado do ribeiro, que he o rio de Salamanca. Declaro mais 
que possuo no Sitio Salôbra desta Freguezia, huma sorte de terra de cento e trinta e duas 
braças, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Norte, com terras de Antonio da Cruz; 
pelo lado do Sul, com terras dos herdeiros do falicido Antonio Paes Landim meo tio, e para o 
Nascente e Poente, com meia legua de fundos para cada lado do ribeiro, que he o mesmo rio 
de Salamanca. Missão Velha vinte hũ de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Jose da Cruz Neves 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N. 31 
Declaro eu, O Padre Jose Francisco de Salles Lãdim, abaixo assignado, para ser registrado 
na forma da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no 
Sitio Santa Thereza, por herança que tive da minha falecida mai, cujas extremas são as 
seguintes: Do Norte, com terras dos herdeiros do falecido Jose Paes Landim; do Sul com 
terras dos herdeiros do finado Luiz do Rego Barros, e do Poente e Nascente, com meia 
legua de fundos para cada lado do ribeiro, que he o rio de Salamanca. 
Declaro mais que possuo no Sitio Cruz de Almas desta Freguezia, trinta e seis braças de 
terras, que comprei ao finado Jose Francisco dos Santos, cujas extremas são: Dos lados Sul, 
e Norte, com terras dos herdeiros do mesmo vendedor; do Nascente, com terras de Missão 
Nova, e do Poente, com terras do Brejão. Missão Velha vinte e dois de de Maio de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco. 

O Padre Jose Francisco de Salles Landim 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 7] 
N 32 
Declaro eu, Antonio das Neves de Lucena, abaixo assignado, para ser registrado na forma 
da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras de setenta 
braças no sitio denominado Santa Anna, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do 
Nascente com terras do sitio Barreiras; pelo lado do Poente, com terras do sitio Brejão; pelo 
lado do sul, com terras de Antonio Pereira e ao Norte, com terras dos orfãos do falecido João 
Bezerra Lima de quem sou administrador. Missão velha vinte e dois de Maio de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco. 

Antonio das Neves de Lucena 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 33 
Declaro eu Antonio das Neves de Lucena, abaixo assignado como administrador das terras 
dos orfãos do finado João Bizerra para ser registrado na forma da Lei; que ditos orfãos 
possuem nesta Freguezia de Missão Velha cincoenta e oito braças de terras no Sitio Santa 
Anna, extremando do lado do Nascente com terras do Sitio Barreiras; do Poente, com terras 
do Sitio Brejão; do sul, com as minhas terras; e ao Norte, com terras de Simão dos Santos. 
Missão Velha vinte e dois de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 



Antonio das Neves de Lucena 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 34 
Declaro eu, Joaquim Paes Landim, abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras de cento e vinte huma e 
meia braças no sitio denominado Lagôa, cujas extremas são assignados: Pelo lado do Norte, 
com terras de Manoel Ignacio; pelo lado do sul, com terras do finado Jose Paes Landim, e 
para o Nascente e Poente, com meia legua de fundos para cada lado do ribeiro, que he o rio 
Salamanca. Missão Velha vinte e dois de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Joaquim Paes Landim 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 7v] 
N 35 
Declaro eu Manoel Ignacio da Cruz, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo esta Freguezia de Missão Velha huma posse de terras no Sitio denominado 
Santa Thereza, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Poente, com terras de meo 
pai Jose da Cruz Neves; pelo lado do Nascente, com meia legua de fundos do rio Salamanca 
para fora; do lado do Sul, com terras dos herdeiros do finado João Antonio, e ao Norte, com 
terras do mesmo dito meo pai. 
Declaro mais que possuo no Sitio Lagôa desta Freguezia, hum posse de terras, extremando 
da parte do Sul, com terras de Joaquim Paes Landim; da parte do Norte, com terras dos 
herdeiros do finado João Antonio, e para o Nascente e Poente, com meia legua de fundos 
para cada lado do ribeiro, que he o dito rio Salamanca. Missão Velha vinte e dois de Maio de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Manoel Ignacio da Cruz 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 36 
Declaro eu Manoel Ignacio da Cruz, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no Sitio Salôbra, cujas 
extremas são as seguintes: Do lado do Sul com terras dos herdeiros do falecido João 
Antonio, e para o Nascente e Poente, com meia legua de fundos para cada lado do ribeiro, 
que he o rio Salamanca. Missão Velha vinte e dois de Maio de mil oitocentos e cincoenta e 
cinco. 

Manoel Ignacio da Cruz 
 
N. 37 
Declaro eu, Domingos da Silva Saldanha, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão velha, huma sorte de terras de secenta e huma 
braças no Sitio denominado Xumbada, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do 
Nascente, com terras de Maria Antonia; pelo lado do Poente com terras de Gregorio Ferreira; 
pelo lado do Fl. 8] Sul, com meia legua de fundos do rio Batateira a encontrar terras do sitio 
Salobra, e ao Norte, com o dito rio Batateira. Missão Velha vinte e tres de Maio de mil 
oitocentos cincoenta e cinco. 



Domingos da Silva Saldanha 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 38 
Declaro eu Gregorio Ferreira da Costa, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras de quarenta e oito 
braças no Sitio denominado Xumbada, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do 
Nascente, com terras de Domingos da Silva Saldanha; pelo lado do Poente, com terras de 
Jose Carlos; pelo lado do Sul, com meia legua de fundos do rio Batateira a encontrar terras 
do Sitio Salobra, e ao Norte com o dito rio Batateira. Missão Velha vinte e quatro de Maio de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Gregorio Ferreira da Costa 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 39 
Declaro eu, Manoel Jeronimo, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que 
possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terra de deseseis braças no Sitio 
denominado Xumbada, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras 
de Maria Rodrigues; pelo lado do Poente com terras de Raimundo Gonsalves Parente; pelo 
lado do Sul, com meia legua de fundos do rio Batateira a encontrar terras do sitio Salobra, e 
ao Norte com o dito rio Batateira. Missão Velha vinte e quatro de Maio de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. 

Manoel Jeronimo 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 40 
Declaro eu Manoel Vicente Ferreira, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras de cento e cincoenta e 
duas braças no Sitio denominado Xumbada, cujas extremas são as se- [Fl. 8v] seguinte: 
Pelo lado do Nascente, com terras do Reverendo Jose Gregorio de Sá Barreto, pelo lado do 
Poente, com terras de Antonia Joaquina, pelo lado do Sul, com meia legua de fundos a 
encontrar terras dos Sitios Carnaúba e Salobra, e ao Norte, com o rio Batateira. Missão 
Velha vinte e quatro de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Manoel Vicente Ferreira 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 41 
Declaro eu, Antonio Pereira da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no Sitio denominado 
Santa Anna, de cuja extenção não menciono, por não ter sido ainda medida; mas as 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras de Antonio das Neves de 
Lucena; pelo lado do Poente, com terras de Alexandre Loppes; pelo lado do Sul, com meia 
legua de fundos do rio de Santa Anna para fora, e ao Norte, no lugar denominado – Aguas 
pendentes. Missão Velha vinte e seis de Maio de mil oito centos e cincoenta e cinco. 

Antonio Pereira da Silva 



O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
N 42 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, no Sitio denominado – Olho-d'agua das arêas, huma posse de 
terras de dusentas e oitenta e quatro braças, extremada na forma seguinte: Pelo lado do 
Nascente com os herdeiros da finada Francisca da Silva, pelo lado do Poente, com terras da 
Fazenda Publica; pelo lado do Norte, com o rio Salgado, e pelo lado do Sul, com uma legua 
de fundos a extremar no Sitio denominado – Caiçara – Missão Velha oito de Maio de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco 

Manoel Pereira de Souza 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 9] 
N 43 
Declaro eu, Ignacio Jose de Lima, abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, que 
possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras de cincoenta e quatro braças 
no sitio denominado Xumbada, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com 
terras de Jose Rodrigues, pelo lado do Poente, com terras de Pedro de Matos; pelo lado do 
sul, com meia legua de fundos do rio Batateira a encontrar terras do sitio Salôbra, e ao Norte, 
com o dito rio Batateiras. Missão Velha vinte oito de Maio de mil oitocentos e cincoenta e 
cinco. 

Ignacio Jose de Lima 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 44 
Declaro eu, Francisco Pereira de Souza, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão velha, huma sorte de terras de trinta e huma 
braças no sitio denominado Xumbada, cujas extremas são as seguintes; Pelo lado do 
Nascente, com terras de Raimundo Pereira de Souza; pelo lado do Poente, com terras de 
Jose Rodrigues; pelo lado do Sul, com meia legua de fundos do rio Batateira a encontrar 
terras do sitio Salôbra, e ao Norte, com o dito rio Batateira. Missão Velha vinte e oito de Maio 
de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Francisco Pereira de Souza. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 45 
Declaro eu, Jose Carlos da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da lei, que 
possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma sorte de terras de quarenta e huma braças 
no sito Xumbada, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com terras de 
Gregorio Ferreira da Costa, pelo lado do Poente, com terras de Maria Rodrigues; pelo lado 
do Sul, com meia legua de fundos do rio Batateira a encontrar terras do sitio Brejo Secco, e 
ao Norte, com o dito rio Batateira. Missão Velha vinte oito de Maio de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. 

Jose Carlos da Silva 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 9v] 



N 46  
Declaro eu Francisco Ferreira do Nascimento, que sou possuidor de quatorze braças de 
terras no riacho dos Carás da Freguezia de Missão Velha, com meia legua de fundos, 
extremando ela parte de baixo, com terras do Sitio Viados, pela parte de cima, com terras de 
Ignacio de Souza, e pelo Sul com terras de Pedro Guedes, e por assim as possuir fasso a 
presente declaração somente por mim assignada. Crato 12 de Maio de 1855. 

Francisco Ferreira do Nascimento 
N 47 
Declaro eu, Izabel Maria da Conceição, abaixo assignada, para ser registrado na forma da 
Lei; que possuo na Freguezia de Missão Velha huma sorte de terra de quarenta braças no 
Sitio Arraial do meio, extremando do lado do Nascente, com terras de Pedro Ferreira do 
Nascimento, do lado do poente, com terras de Pedro Rodrigues; do lado do Sul, com meia 
legua de fundos a encontrar terras do Sitio Salôbra, e ao Norte com o rio Batateira. Missão 
Velha trinta e hum de Maio de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Izabel Maria da Conceição. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 48 
Declaro eu Francisco Ferreira do Nascimento, abaixo assignado, para ser registrado na 
forma da Lei, que possuo na Freguezia de Missão vinte e tres braças de terras com meia 
legua de fundos de Sul, a Norte, no Sitio denominado – Espinho, que me coube por ligitima 
dos meos falecidos Paes Manoel do Nascimento e Cosma da Costa de Jesus, de cujas 
extremas não menciono por se acharem indivisas. Missão Velha trinta e hum de Maio de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco 

Francisco Ferreira do Nascimento 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 10] 
N 49 
Declaro eu, Pedro Ferreira do Nascimento, abaixo assignado; para ser registrado na forma 
da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, vinte braças de terras no Sitio Arraial 
do meio, extremando do lado do Nascente com terras de Joaquim Antonio Rodrigues; pelo 
lado do Poente, com terras de Izabel Maria da conceição; do lado do Sul, com meia legua de 
fundos a encontrar terras do sitio Carnauba, ao Norte, com o rio Batateira. Missão Velha 
primeiro de Junho de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 
Pedro Ferreira do Nascimento 

O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 

N 50 
Declaro eu Manoel Cavalcante dos Santos, abaixo assignado, para ser registrado na forma 
da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no sitio 
denominado Xiqueiro, de cuja extenção não menciono por não ser conhecida; mas as 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras dos herdeiros, do falecido 
Thomaz Joze Leite; pelo lado do Poente, com terras de Joze Bernardo; pelo lado do Sul, com 
meia legua de fundos, e ao Norte, com o riacho de Antas. Missão Velha trez de Junho de mil 
oitocentos e cinquenta e cinco. Manoel Cavalcante dos Santos. 



O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 51 
Declaro eu, João Baptista da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, cento e duas braças e meia de terras no sitio 
denominado Riacho Secco, de cujas extremas não menciono, por se acharem indivisas, e 
serem ditas terras de herdeiros. Missão Velha trez de Junho de mil oitocentos e cincoenta e 
cinco. 
João Baptista da Silva 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 10v] 
N 54  
Declaro eu Ignacio Rodrigues Brandão, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, huma posse de terras no sitio, 
denominado Serra dos Bejus, de cuja extençã não menciono, por não ser conhecida; mas as 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras de Antonio Francisco na barra 
do riacho do Giráu; pelo lado do Poente, por hum tractado amigavelmente, com terras de 
meo conhecdo Jose Victorino da Conceição em hum catolezeiro q.' se acha na rebanceira do 
riacho; e para o Norte e o Sul, com meia legua de fundos para cada lado do dito riacho 
denominado de – São Domingos. Missão- Velha sete de Junho de mil oitocentos e cincoenta 
e cinco. Ignacio Rodrigues Brandão 
O Pro-Parocho Martnho de Luna e Mello 
[Fl. 11] 
N 55 
Declaro eu Jose Victorino da Conceição, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no sitio 
denominado Serra dos Bejús, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecido; mas 
as extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, por hum tractado amigavelmente, com 
terras de meo conhado Ignacio Rodrigues Brandão em hum catolezeiro, que se acho na 
ribanceira do riacho; pelo lado do Poente, com terras de Vicente Ferreira, e para o Norte e o 
Sul, com meia legua de fundos para cada lado do dito riacho denominado de – São 
Domingos. Missão velha sete de Junho de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Jose Victorino da Conceição. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 56 
Declaro eu Antonio Francisco de Mello, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, no sitio denominado Barreiros, seis sortes 
de terras, que comprei aos herdeiros do finado Antonio Falcão, de cuja extenção e extremas 
não menciono por estarem indivizas, tendo ditas terras meia legua de fundos de Sul a Norte 
para cada lado do riacho denominado de – São Domingos – Missão Velha oito de Junho de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco. 
Antonio Francisco de Mello 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 



N 57 
Declaro eu Antonio Ferreira de Mello, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão velha, no sitio denominado Barreiros, huma posse de 
terras, que comprei a hum dos herdeiros, do finado Antonio Ferreira Falcão, de cuja extenção 
e extremas não menciono, por estarem indivizas, tendo ditas terras meia legua de fundos 
para cada lado do riacho denominado de São Domingos. Missão Velha deis de Junho de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco. 

Antonio Ferreira de Mello. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 11v] 
N 58 
Declaro eu, Candida Maria Filgueiras, como mai e tutora do orfãos do finado meo marido 
Jose Tavares Muniz para ser registrado na forma da Lei, que ditos orfãos possuem nesta 
Freguezia de Missão Velha, no sitio denominado Passagem, meia legua de terras, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente, com terras dos orfãos do finado João 
Luiz Tavares; pelo lado do Poente com terras dos herdeiros do Coronel João d'Araujo 
Chaves já falecido, pelo lado do Sul, com meia legua de fundos, e ao Norte, com o riacho da 
Caiçara. Missão Velha 10 de Junho de 1855. 

Candida Maria Filgueiras 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 59 
Declaro eu Manoel Semons Homem, abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, hum pedaço de terras no sitio denominado 
Caiçara, de cuja extenção não menciono por não ser conhecida; mas as extremas são as 
seguintes: Pelo lado do Nascente, com o rio Salgado; pelo lado do Poente, com legua e meia 
de fundos da Barra do riacho da Caiçara, a encontrar terras de João Luiz Tavares, em hum 
marco de pedra, que se acha entre os dous possos do Flor e da – Caxueirinha; pelo lado do 
Sul, com terras de Manoel Antonio Dias, e ao Norte, com o dito riacho da Caiçara. Missão 
Velha 12 de Junho de 1855. 

Manoel Simons Homem 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 60 
Digo eu Vicente Baptista de Araujo, abaixo assignado, que possuo um sitio de terras de criar, 
denominado – Santa Cruz no rio Salgado; sito nesta Freguezia de Missão Velha, cujas 
confrontações são as seguintes: Da parte do Nascente com terras do finado Francisco Xavier 
de Souza no pe de um angico; para a parte do Poente com terras da religião de São Bento; 
da parte do Norte, com [Fl. 12] terras de Manoel Semons, para a parte do sul, com terras do 
Riacho das Antas, com meia legua para cada banda; Terá de extenção pouco mais ou 
menos mil braças de huma banda do rio, e da outra parte terá pouco mais ou menos 
tresentas braças. Matriz de Missão Velha 21 de Junho de 1855. 

Vicente Baptista d`Araujo. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 



N 61 
Declaro eu João Ferreira de Albuquerque, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, no lugar denominado Posso redondo, 
huma posse de terras, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida; mas as 
extremas são as seguintes: Do lado do Nascente, com o rio Salgado; do lado do Poente, com 
meia legua de fundos do dito rio para fora; do lado do Norte, com terras de Vicente Ferreira 
Larangeiras, e ao Sul, com terras de Manoel Ribeiro. Missão Velha 24 de Junho de 1855 

João Ferreira de Albuquerque 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 62 
Declaro eu Manoel Caetano Gomes, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão velha, huma sorte de terras no Sitio denominado 
Pissarras, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida; mas as extremas são as 
seguintes: Do lado do Nascente, com terras de Joaquim Manoel no posso da pedra; do lado 
do Poente, com terras de Francisco Cherêis da barra do riacho Gangorra para baixo, em 
hum lageiro de pedra, do lado do Sul, com o riacho do Jenipapeiro, e ao Norte, com meia 
legua de fundos do dito riacho a encontrar terras da Serra dos Bejús. Missão Velha 26 de 
Junho de 1855. 

Manoel Caetano Gomes 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 63 
Declaro eu Raimundo Gomes da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão [Fl. 12v] de Missão-Velha, hum pedaço de terras 
no sitio denominado – Pissarras, de cuja estenção não menciono, por não ser conhecida, 
mas as extremas são as seguintes: Do lado do Nascente com terras de Pedro de Moura na 
barra de hum corrego, denominado de – Pau-d'arco; do lado do Poente com terras de 
Antonio ferreira de Mello em hum marco de pedra confronte a barra do riacho das Pissarras; 
do lado do Sul, com meia legua de fundos do riacho do Jenipapeiro para fora, e ao Norte 
com o dito riacho Jenipapeiro. Missão-velha 26 de Junho de 1855. 

Raimundo Gomes da Silva 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 64 
Declaro eu Luiz Pinto da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que 
possuo nesta Freguezia de Missão-velha, huma sorte de terras no Sitio denominado – 
Pissarras, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecidas mas as extremas são as 
seguintes: Do lado do Nascente, com terras dos herdeiros do finado Manoel Gomes; do lado 
do Poente, com terras de Manoel de Souza Bandeira-forte, na barra de hum corrego, que 
serve de diviza; do lado do Sul, com o riacho do Jenipapeiro, e ao Norte, com meia legua de 
fundos do dito riacho a encontrar terras da Serra dos Beijús. Missão-velha 26 de Junho de 
18555. 

Luiz Pinto da Silva 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 



 
N 65 
Declaro eu Manoel de Souza Bandeira-forte, abaixo assignado, para ser registrado na forma 
da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha hum Sitio de terras denominado – 
Pissarrras, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida; mas as extremas são as 
seguintes; Do lado do Nascente, com terras de Luiz Pinto da Silva em hum corrego imediato 
a caza do mesmo; do lado do Poente, com terras do Reverendo Manoel Gonsalves Dantas 
na barra do riacho do Jenipapeiro, e ao Norte, com meia legua de fundos do dito riacho a 
encontrar [Fl. 13] terras da Serra dos Bejús. Missão Velha 26 de Junho de 1855. 

Manoel de Souza Bandeira-forte 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
Declaro eu Thomaz Sabino de Cantuaria, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, huma posse de terras no Sitio 
denominado – terra vermêlha, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida; mas 
as extremas são as seguintes: Do lado do Nascente, com terras dos herdeiros do finado 
Manoel Serino em huma Oiticica, que se acha na ribanceira do riacho do Pedro; do lado do 
Poente, com terras de Jose Luiz da Silva em hum marco de pau, que tão bem se acha na 
ribanceira do dito riacho; do lado do Sul, com o mesmo riacho do Pedro, e ao Norte, com 
meia legua de finados do dito riacho para fora. Missão Velha 27 de Junho de 1855. 

Thomaz Sabino de Cantuaria. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 67 
Declaro eu Joaquim Manoel de Sá abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, huma porção de terra de hum e outro lado do 
riacho do Jenipapeiro, no Sitio denominado – Pissarras, de cuja extenção não menciono, por 
não ser conhecidos; mas as extremas são as seguintes: Do lado do Nascente, com terras do 
Reverendo Manoel Gonsalves em huma cajazeiras na ribanceira do riacho, e com terras de 
Turgencio Taveira na barra do riacho do Leandro; do lado do Poente, com terras de Manoel 
Caetano no posso da pedra, e com terras de Manoel Baptista na barra do riacho da 
Catharina, e para o Norte e o Sul, com meia legua de fundos para cada lado do dito riacho do 
Jenipapeiro. Missão-velha 27 de Junho de 1855. Joaquim Manoel de Sá.  
[Fl. 13v]  
N 68 
Eu abaixo assignado declaro, q.' sou possuidor de um sitio de terras de criar nesta Freguezia 
de Missão-velha, no Riacho das Antas, com dusentas e trinta e tres braças por uma e outra 
parte, no lugar denominado Sitio, cujas divizões são as seguintes: Da parte de cima a 
margem direita extrema com terras de Manoel dos Santos Baptistas, no lugar corrego do alto 
grande, e a margem esquerda com Luiz Ignacio d'Oliveira, no corrego do Paulino; da parte 
de baixo a margem direita com os orfãos da finada D. Maria Xavier de Sá, no lugar Adão, e a 
margem esquerda com Joaquim Soares na barra do Adão; cujas terras com meia legua de 
fundos para cada banda; ao Norte extrema com fundos do riacho Secco, e ao Sul, com terras 
de São Bento, e para constar passo a presente declaração para ser registrada na 
conformidade da lei da terras Nº 601. riacho das Antas 21 de Junho de 1855. 



Canuto Jose d'Aguiar 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
N 69 
Declaro eu Antonio Fernandes Coitim abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, duas posses de terras no lugar denominado – 
Antas, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida; mas as extremas são as 
seguintes: Do lado do Nascente, com terras de Joaquim Soares; do lado do Poente, com 
terras de Jose Bernardo, e para o Sul e o Norte, com meia legua de fundos para cada lado 
do riacho denominado – das Antas. Missão-velha 15 de Julho de 1855. Antonio Fernandes 
Coitim. 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 70 
Declaro eu Venancio Pereira de Vasconcellos, abaixo assignado, para ser registrado na 
forma da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, huma porção de terras de criar à 
margem esquerda do rio Salgado, no lugar denominado – Tropas, de cuja extençao não 
menciono, por não ser conhecida; mas as extremas são: Da parte de baixo, com terras de 
Anastacio Alves Monteiro na barra do riacho do Maciel; d arte de cima, com terras de 
Bernardo Jose de Lima [Fl. 14] já falecido, e para o Norte e o Sul, com meia legua de fundos 
do dito rio Salgado a encontrar terras do sitio Ponta da Serra. Missão Velha 18 de Julho de 
1855. 

Venancio Pereira de Vasconcellos. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
N 71 
Declaro eu Venancio Pereira de Vasconcellos, abaixo assignado, para ser registrado na 
forma da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, no sitio Olho d`agua do buraco, 
cento e quarenta e cinco braças e meia de terras, extremando da maneira seguinte: Da parte 
de baixo com terras de Jose Correia da parte de cima, com terras de Francisco Xavier de 
Souza, e para o Norte e o Sul, com meia legua de fundos do rio Salgado ao riacho da 
Caiçara. Missão Velha 18 de Julho de 1855. Venancio Pereira de Vasconcellos 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 72 
Declaro eu Quiteria Maria de Jezus, para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras, no Sitio denominado – Morro-dourado à 
margem esquerda do rio Salgado, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecido; 
mas as extremas são as seguintes: Da parte de baixo com terras de Venancio Pereira de 
Vasconcelos na barra do Fernandes; da parte de cima, com terras de Thomaz Freires de 
Souza em hum cajueiro, que serve de marco, e para o Norte e o Sul, com meia legua de 
fundos do dito rio Salgado a encontrar terras da Ponta da Serra. Missão-Velha 18 de Julho 
de 1855. Quiteria Maria de Jezus. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 73 



Declaro eu Antonio Ferreira da Rocha, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no Sitio denominado – 
Morro dourado à margem direita do rio Salgado, de cuja extenção não menciono, por não ser 
conhecida; mas as extremas são as seguintes: Da parte de baixo com terras de Francisco 
Jose de Pontes Semons; da parte de cima, com terras do mesmo Pontes, [Fl. 14v] e para o 
Sul e o Norte, com meia legua de fundos; do dito rio Salgado para fora. Missão Velha 18 de 
Julho de 1855. 

Antonio Ferreira da Rocha 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 74 
Declaro eu Manoel Viéga da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, de hum e outro lado do rio Salgado, huma 
parte de terras, no Sitio denominado Ingazeira, de cuja extenção não menciono, por não ser 
conhecida; mas as extremas são: Da parte de baixo com terras de Francisco Telles de 
Mendonça; do lado esquerdo do dito rio, com terras dos herdeiros de Dona Maria Xavier, e 
do lado direito, com meia legua de fundos. Missão-velha 19 de Julho de 1855. 

Manoel Viéga da Silva 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 75 
Declaro eu Manoel Viéga da Silva, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, 
que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, huma posse de terras de cincoenta e seis 
braças no Sitio denominado Missão-nova, extremando da forma seguinte: Pelo lado do Sul, 
no corredor velho; Pelo lado do Norte, com terras dos herdeiros de Maria Joaquina, pelo lado 
do Poente, com o rio de Missão-nova, e para o Nascente, no lugar onde as aguas se dividem 
para o dito rio de Missão-nova, e o riacho secco. Missão Velha 19 de Julho de 1855. 

Manoel Viéga da Silva 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 76 
Declaro eu Antonio Pereira dos Santos, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que nesta Freguezia de Missão Velha, no Sitio denominado – Riacho de Porcos, huma 
sorte de terras de setenta braças, extremando da maneira seguinte: Do lado do Norte com 
terras de Antonio de Mello no riacho de Porcos; do lado do Sul, com terras dos herdeiros da 
finada Eugenia Maria, e para o Nas- [Fl. 15] o Nascente e o poente com terras do mesmo 
Mello no dito riacho de Porcos. Missão Velha 22 de Julho de 1855. 

Antonio Pereira dos Santos. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 

 
N 77. 
Declaro eu Francisco Xavier de Souza, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, a margem direita do rio Salgado, no Sitio 
denominado Jenipapeiro de fora, huma sorte de terras de cento e setenta braças, 
extremando da maneira seguinte: Da parte de baixo, com terras de Venancio Pereira de 



Vasconcellos; da parte de cima, com terras de Antonio Tavares Muniz na barra de hum 
corrego, e para o Norte e o Sul, com meia legua de fundos do dito rio Salgado ao riacho da 
Caiçara. Missão Velha 23 de Julho de 1855. 

Francisco Xavier de Souza. 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 78. 
Declaro eu Francisco Gomes da Rocha, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, no sitio denominado – Barra da Caiçara, 
huma sorte de terras de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida, mas as 
extremas são: Da parte do Norte, com terras de Eufrazio Alves Bizerra, da parte do Sul, com 
terras de Joanna Maria na barra de hum corrego; da parte do Poente, com o riacho de 
Porcos, e para o Nascente, com meia legua de fundos do dito riacho de Porcos a encontrar 
terras do sitio Murcêgo. 
Declaro mais que possuo no Sitio denominado Riacho da Caiçara desta Freguezia de Missão 
Velha, huma posse de terras de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida, mas 
extrema da maneira seguinte: Da parte do Norte, com terras de Antonio Pinheiro em huma 
Catingueira na beira do dito riacho; da parte do Sul, com terras de Dona Anna d`Oliveira no 
lugar forma da Onça, e para o Nascente e o Poente, com meia legua de fundos do riacho da 
Caiçara a encontrar terras do Murcêgo. Missão Velha 24 de Julho de 1855. 

Francisco Gomes da Rocha 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 15v] 
N 79 
Declaro eu Antonio Pinheiro Machado, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão Velha, huma posse de terras no Sitio 
denominado – Riacho da Caiçara, de cuja extenção não menciono, por não ser conhecida, 
mas as extremas são as seguintes: Da parte do Norte com terras de Manoel Pereira Bolcão 
onde as aguas se dividem para huma e outra parte; da parte do Sul, com terras de Francisco 
Gomes em huma Catingueira na beira do riacho da Caiçara, e para o Nascente e Poente, do 
dito riacho a encontrar terras do Murcêgo com meia legua de fundos. Missão Velha 25 de 
Julho de 1855. 

Antonio Pinheiro Machado 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 80 
Declaro eu Josefa Maria da Conceição, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, uma posse de terras no riacho 
denominado Jenipapeiro da parte do Sul, extremando da maneira seguinte: Pelo lado do 
Nascente, com terras de Antonio Duartes Homem; pelo lado do Poente, com terras de 
Joaquina Maria de Jezus; pelo lado do Sul, com meia legua de fundos; e pelo lado do Norte 
com o mencionado – riacho á cima dito. Missão – velha doze de Agosto de mil oito centos e 
cincoenta e cinco. 



Josefa Maria da Conceição 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 81 
Eu abaixo assignada, Anna Raimunda da Conceição, declaro que sou Senr.a e possuidora de 
um sitio de terras de crear, com meia legua de fundos para cada lado no riacho das Antas; 
no lugar denominado Espinheiro, cujas divisões são as seguintes: Principia da parte de cima 
do lugar paçagem [Fl. 16] funda, onde extrema com Vicente Baptista de Araujo, até o lugar 
Cajueiro brabo; da parte de baixo, onde extrema com meo mano, e genro Manoel dos Santos 
Baptista. Extremando os fundos para parte do Norte, com terras do riacho secco, e para o 
Sul, com terras do riacho dos Cavallos, e por não saber ler nem escrever, pedi e roguei ao 
Senr.` Alferes Canuto Jose d`Aguiar, esta por mim fizesse, e assignasse para cumprir os 
quisitos da Lei das terras N.o 602. Espenheiro 22 de Junho de 1855. Assigno a rogo de Ana 
Raimunda da Conceição Canuto Jose d`Aguiar 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 82 
Declaro eu Alexandre Loppes dos Santos, abaixo assignado para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, umas posses de terras no Sitio 
denominado Canna-brava, compradas ao finado Jose Felippe, genro de Manoel Homem da 
Costa, e a finada Joanna neta do mesmo Manoel Homem da Costa, extremando pela 
maneira seguinte: Pelo lado do Nascente, com Manoel Antonio de Jezus; pelo lado do 
Poente, com o Sitio Flores de Antonino Cardoso dos Santos; pelo lado do Norte, com 
Antonino Cardoso dos Santos; e pelo lado do Sul, com Manoel Antonio de Jezus, e Bernardo 
Homem da Costa. Missão-velha vinte de Outubro de mil oito centos e cincoenta e cinco. 

Alexandre Loppes dos Santos 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 83. 
Declaro eu Alexandre Loppes dos Santos, abaixo assignado, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, setenta e sete braças e meia, no- [Fl. 16v] 
no Sitio denominado Corrente de Santa Anna, por uma e outra parte do rio, extremando da 
maneira seguinte: Do lado do Nascente, com Antonio Pereira; pelo lado do Poente, com João 
Quesado Filgueira, e os herdeiros da finada Dona Maria; pelo lado do Norte, com Antonio 
Joaquim de Santa Anna, e pelo lado do Sul com a estrada do atalho do parafuso. Missão-
velha vinte de Outubro de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Alexandre Loppes dos Santos 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 84 
Declaro eu Manoel Baptista do Nascimento, abaixo assignado, para ser registrado na forma 
da Lei, que possuo nesta Freguezia de Missão-velha, no riacho Jenipapeiro, no lugar 
denominado Bôa-Sorte, uma posse de terras de oitenta e cinco braças, do lado do Sul, 
extremando da maneira seguinte: Pelo lado do Nascente, com Joaquim Manoel na barra da 



Catharina; pelo lado do Poente, com Gonsalo Jose Baptista no riacho do Pai João; pelo lado 
do Sul, com meia legua de fundos. 
Declaro que possuo no mesmo riacho da parte do Norte, vinte e cinco braças de terras, 
extremando pela maneira seguinte: Pelo lado do Nascente, com Francisco Xereis; pelo lado 
do Poente, com Miguel Xavier Henrique d'Oliveira, e pelo lado do Norte, com meia legua de 
fundos. Povoação de Missão-velha trinta de Outubro de mi oitocentos e cincoenta e cinco. 

Manoel Baptista do Nascimento 
O Pro-Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 17] 
N 85 
Antonio da Costa Lobo como administrador da casa de seo finado Pai o Capitam Antonio 
Cardoso da Costa Lobo, possue quatro posses de terras no Sitio Tapera no riacho Missão-
nova da Freguezia de Missão-velha, e ignora seus limites, e extenções. Aracati 12 de 
Outubro de 1855. 

Antonio da Costa Lobo 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 86 
Declaro eu, abaixo assignada, que possuo no Sitio- Fazenda-velha desta Freguezia de 
Missão velha, uma posse de terras, cujas extremas são: Pelo lado de baixo á margem 
esquerda do rio Salgado, com terras de Felix Gonsalves; pelo lado de cima do mesmo rio, 
com terras do Monrôlo; pelo lado do Nascente com o dito rio Salgado, e para o Poente, com 
meia legua de fundos. Missão-Velha 16 de desembro de 1855. 

A rogo de minha sogra Maria Germana de Jezus 
Antonio Machado do Nascimento 

O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 87 
Declaro que, abaixo assignado, que possuo no Sitio Terra-vermelha da Freguezia de Missão-
velha, uma posse de terras, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Sul, com terras 
de Manoel da Silva Lima; pelo lado do Norte, com terras de Antonio Monteiro; pelo lado do 
Poente, com terras de Maria Neca, e para o Nascente, com terras de Felix Gonsalves. 
Missão-velha 16 de desembro de 1855. A rogo de minha sogra Maria Germana de Jezus. 

Antonio Machado do Nascimento 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
[Fl. 17v] 
N 88 
Eu abaixo assignado declaro que tenho nesta Freguezia de Missão-velha, no Sitio Tapera 
onde moro, cinco posses de terras, que forão de Maria da Luz, outra de João Tavares, outra 
do Padre Jose Luiz, outra de Alvino Gomes, e outra de Liberalino Correia, extremando este 
Sitio, pelo lado de baixo com terras-nova, e por cima, com terras de Jose Pereira; para o 
Norte, com a terra do Manzinha, e pelo Poente, com terras do Santissimo Sacramento. 
Tapera 23 de Agosto de 1855. 



Antonio Tavares Muniz 
O Pro Parocho Martinho de Luna e Mello 
 
N 89 
Declaro eu, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que possuo no sitio de 
terras denominado Marcellino, cuja extenção não menciono por não me ser conhecida; mas 
as extremas são as seguintes: Para o Nascente, com terras de Manoel Francisca em um 
corrego denominado Pinga; para o Poente, em um marco de pedra; para o Sul, com a Serra 
do Araripe, e para o Norte, com terras de Manoel Ignacio dos Santos. Missão-velha 27 de 
Desembro de 1855. 

Jose Alves de Figueredo 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 90 
Declaro eu Jose do Monte Furtado, abaixo assignado, que possuo na Freguezia de São Jose 
de Missão-velha, Termo da Villa da Barbalha, huma Fazenda denominada Carnaúba, sua 
extenção ignoro, estrema ao Nascente, com terras da Povoação de Missão-velha, ao Poente, 
com o Brejo [Fl. 18] Secco; ao Sul, com Santa Thereza, e ao Norte, serve de extrema o 
mesmo rio da Carnauba até a barra. Lameiro 23 de desembro de 1855. Jose do Monte 
Furtado. 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 91 
Declaro eu, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na Freguezia 
de Missão-velha, hum Sitio de terras denominado Silverio, de cuja extenção não menciono, 
por não me ser conhecida; mas as extremas são as seguintes: Pelo lado do Nascente com 
terras de Antonino Cardoso dos Santos na estrada, que entra para Cerquinha; pelo lado do 
Poente, no riacho de Santa Anna com terras do Sitio Mondez; pelo lado do Norte, com terras 
de Alexandre Loppes n`um marco de páo amarelo, e de estrada abaixo com o mesmo 
Cardoso na estrada, que sahe dos Criôlos em uma vereda funda, pelo lado do Sul, com 
terras do Sitio Sipó, do pontal da Serra, rumo direito, á fornalha do Medeiro, e ás quebradas. 
Missão Velha 7 de Janeiro de 1856. 

Manoel Antonio de Jezus. 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 92 
Declaro eu Maria Jose do Espirito Santo, abaixo assignada, para ser registrado na forma da 
Lei, que possuo na Freguezia de Missão-velha, um pedaço de terras no lugar denominado 
Cunhans, cujas extremas são as seguintes: Pelo lado do Poente, na barra do rio da 
Carnaúba com o Batateira; do lado do Nascente, com terras de Manoel Ribeiro em um marco 
de madeira, e para o Norte e o Sul, com meia legua de fundos do Batateira a encontrar terras 
do Sitio Santa Thereza. Missão-velha 7 de Janeiro de 1856 

Maria Jose do Espirito Santo 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 18v] 



N 93 
Declaro eu Jose de Mello de Andrades, para ser registrado na forma da Lei, que possuo 
nesta Freguezia de Missão-velha, duas posses de terras no Sitio Jabocão, cujas extremas 
são as seguintes: Do lado de baixo, com terras de Manoel Fernandes, do lado de cima, na 
barra do riacho do Jabocão, e com meia legua de fundos da margem esquerda do rio 
Salgado a encontrar terras dos Sitios- Cantinho, Fazenda-velha, e Aroeiras. Missão-velha 25 
de Janeiro de 1856. 

Jose de Mello de Andrades 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 94 
Declaro eu Jose do Monte Furtado, abaixo assignado, que possuo na Freguezia de Sam 
Jose de Missão-velha, termo da Villa da Barbalha, no lugar denominado Barreiros, huma 
posse de terras cuja extrema ao Nascente, com terras dos herdeiros do finado Francisco 
Xavier de Souza; ao Poente, com terras de Ignacio Brandão; ao Norte, com o rio da Caiçara, 
e ao Sul, com terras dos mesmos herdeiros de Francisco Xavier de Souza. Sua extenção 
ignoro. Assim possuida, e confrontada a dou ao registro de conformidade com o Decreto, e 
Lei à respeito. Cidade do Crato 22 de Desembro de 1856. 

Jose do Monte Furtado 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 95 
Declaro eu, abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que possuo hum Sitio de 
terras denominado Gameleira de cima cujas extremas são as seguintes: Para parte do Sul, 
com o Sitio Pinheira; para parte do Norte, com o Sitio Goiana; para parte do Nascente, com o 
Sitio Gameleira de baixo, e para o Poente, com a serra Araripe. Missão-velha em doze de 
Fevereiro de mil oito centos e cincoenta e cinco. Declaro mais [Fl. 19] que possuo no Sitio 
Pinheira, para ser registrado na forma da Lei, huma posse de terras no valor de dosentos mil 
reis, extremando para o Sul com terras do Sitio São João, para o Norte, com o mesmo Sitio 
Gameleira, para o Nascente, com Varzinha, e para o Poente com a Serra Araripe. Missão-
Velha 12 de Fevereiro de mil oitocentos e cincoenta e cinco. 

Jose Gonsalves Dantas 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 

 
N 96 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo no Sitio Gameleira de baixo, sito nesta Freguezia 
de Missão-Velha, huma sorte de terras de plantar, cujas confrontações são as seguintes: 
Extrema pelo Nascente com terras das Varzinhas, pelo Poente, com terras da Gameleira de 
cima; pelo Sul, com terras da Pinheira, e pelo Norte com terras do Cercadinho: Sua extenção 
não é conhecida. Gameleira de baixo deis de Dezembro de mil oitocentos, e cincoenta e 
cinco. 

Nicoláo Jose d’Araujo. 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 



N 97 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo na Freguezia de Missão-Velha 
huma parte de terras do valor de cincoenta e oito mil dusentos e vinte e dois reis no Sitio dos 
Ossos, avaliado por quinhentos mil reis. Missão-Velha 16 de Fevereiro de 1856. 

Bernardino Gomes d’ Araújo 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 98 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo nesta Freguezia de Missão-
Velha duas posses de terras no Sitio [Fl. 19v] dos Ossos; huma de vinte mil reis pela 
avaliação do inventario do falecido Avô de minha mulher, Jose Pereira Mascarenhas, e outra 
de vinte nove mil cento e onze reis no valor de quinhentos mil reis, porq`. foi avaliada no 
inventario de meo falecido sogro. Missão-Velha 17 de Fevereiro de 1856. 

Francisco Gonçalves Martins. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 99 
Declaro que sou Senhor e possuidor de hum Sitio de terras denominado Brejo da Rossa, que 
extrema: Da parte do Nascente, com terras de Raimundo Gonçalves Parente no riacho 
fundo, da parte do Poente, com terras de Antonio Pereira Calor no Páo de mocó: da parte do 
Norte, serve o rio do Carité de extrema, e da parte do Sul, com terras do Brejo Secco de 
meos manos, e sobrinhos e que tera de extenção pouco mais, ou menos meia legua. Missão-
Velha 8 de Janeiro de 1856. 

Manoel Gonsalves Parente 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 100 

1 
Nota das terras que possuo nas freguezias das Lavras, e Missão-Velha, á registrar, a saber: 
na primeira, do lado do Norte, e na segunda do lado do Sul. 
Novecentas braças de terras, ou a que se achar no Sitio Saco, riacho da Caiçara, do lado do 
Norte, limitando em cima no posso das Varas; em baixo, em hum marco de pedra na 
passagem, onde atravessa a estrada, que vai para o Cariri, e na ilharga na divisão das 
agoas, que botão para o mencionado terreno. 
[Fl. 20] 

2 
Huma sorte de terras no Sitio Saco, riacho da Caiçara, do valor de 40$000 reis em consumo 
com outros coproprietarios, cujo Sitio é da extenção de quatro à cinco leguas, ou a que se 
achar, limitando embaixo no meio do Poço das Varas; em cima com a serra de S. Pedro, 
onde findarem tres legoas da data conciliada a Damas de Azevedo na ilharga, até o ultimo 
marco da data, que foi de Jose Tavares, com todas as aguas, que botão para o riacho 
Caiçara de hum contrato, e deste marco para cima com meia legua para cada banda do 
mesmo riacho. Estreito 27 de Abril de 1855 

João Leopoldo d' Araujo Chaves 
A rogo de D. Anna Alves feitoza 



Benedicto Marques da Silva Acauã 
O Vigr.º Felis Aurelio Arnaud Formiga 

N 101 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo uma sorte de 
terras na Freguezia de Missão-Velha de quarenta braças, em Missão-nova, cujas extremas 
são as seguintes: Para o Nascente com terras do Senhor Antonio Grangeiro; para o Sul com 
o patrimonio de Santo Antonio; para o Norte com Antonio Vianna, e para o Poente, com 
terras do Breginho. Missão-Nova 25 de Abril de 1856. Francisco Xavier de Sá. 
O Vigr.º Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 102 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo uma parte de terras na 
freguezia de Missão-velha de secenta braças no Cafundó, cuja extremas são: Do Nascente 
[Fl. 20v] com terras do Tenente João Dantas; do Poente, com terras de Jose Francisco 
Pereira; do Sul no pé da Serra Araripe, e do Norte, em baixo no pé da ladeira no pôço 
d`Anta. 
Missão-Velha 22 de Fevereiro de 1856. 

Jacinto Pereira da Silva. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 103 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na Freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio denominado Gostozo á margem direita do rio Salgado, uma parte de terras, cujas 
extremas são: Da parte de baixo com terras de Manoel Fortado em uma braúna na beira da 
estrada; da parte de cima na barra do riacho dos Ossos com terras dos herdeiros de Jose 
Pereira Mascarenhas já falecido, e para o Norte e o Sul, do dito rio Salgado a encontrar 
terras de Missão-Velha. Missão-Velha 24 de Fevereiro de 1856. João Martins de Ponuceno. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 104 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na Freguezia de Missão-Velha 
no riacho do Genipapeiro no lugar denominado Palmeira, uma parte de terras, cujas 
extremas são: Da parte de baixo, com terras de Manoel Pimeta da Costa no pé de uma 
Oiticica grande; da parte de cima com terras de Maria Francisca em um lageiro, que penetra 
no riacho, e para o Norte e o Sul, do ria [Fl. 21] riacho do Genipapeiro até onde der meia 
legua de fundos. Missão Velha 25 de Fevereiro de 1856. Geraldo Vieira da Silva. 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 105 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na Freguezia de Missão-Velha, 
oito posses de terras no valor de secenta e oito mil cento e secenta e quatro reis no Sitio 
denominado Genipapeiro de fora avaliado por cento e cincoenta mil reis. 
Missão-Velha 26 de Fevereiro de 1856. 

Felis Gonçalves de Mattos. 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 



 
N 106 

Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na Freguezia de Missão-
Velha, tres posses de terras no valor de trinta e quatro mil reis, e mais vinte um mil reis 
avaliada a braça a tresentos secenta reis no Sitio denominado Genipapeiro de fora avaliado 
por cento cincoenta mil reis. Missão – Velha 27 de Fevereiro de 1856. 

Vicente Gonsalves de Mattos 
O Vigr.º Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 107 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na Freguezia de Missão Velha, 
no Sitio Arraial, cento e quinze braças de terras, extremando da maneira seguinte: Da parte 
do Nascente, com terras de Manoel Ribeiro; da parte do Poente com terra de Maria Jose do 
Espirito Santo; da parte do Norte [Fl. 21v] com o rio Salgado, e com os fundos para o Sul. 
Missão-Velha 27 de Fevereiro de 1856. 

Pedro Jose de Alcantara 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 108 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, que possuo no Sitio São 
João desta Freguezia de Missão-Velha, uma parte de terras no valor de cincoenta mil reis, 
cujas extremas são as seguintes: Para o Nascente, com Varzinho; para o Poente com a 
Serra Araripe; para o Sul, com Santa Roza, e para o Norte com Pinheira. Missão-Velha vinte 
seis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e seis. 

Jose Lourenço d`Araujo Lima 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 109 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, que possuo no Sitio 
Varzinha desta Freguezia de Missão-Velha o valor de desesete mil cento e oitenta e seis reis 
de terras, cujas extremas são as seguintes: Para o Nascente com Terra-dura, para o Poente 
com São João; para o Sul, com o Riachão, e para o Norte com a Serra do Mamzinho. 
Missão-Velha vinte seis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e seis. 

Jose Lourenço de Araujo Lima. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 22] 
N 110 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, que possuo no Sitio da 
Pinheira desta Freguezia de Missão Velha, huma parte de terras no valor de dois contos e 
trez mil dozentos e vinte cinco reis, cujas extremas são as seguintes: Para o Nascente com 
terras da Varzinha; para o Poente com a Serra Araripe; para o Sul, com São João; e para o 
Norte com Gameleira. Missão-Velha 25 de Fevereiro de 1856. 

Manoel Lourenço de Araujo. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 



N 111 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo na Freguezia de Missão-Velha uma parte do Sitio 
dos Ossos, a qual extrema da parte do Nascente com terras de João Martins na Barra dos 
Ossos, pelo poente com terras de Manoel Ribeiro na Passagem do Dizimeiro; pelo Norte 
serve de extrema o rio Salgado, com os fundos para o Carêta. Possuo mais na mesma 
freguezia uma parte de terras no Sito Jerimum, que extrema pelo Nascente com o rio 
Missão-Velha, com os fundos para o poente, pelo norte e Sul com terras de Dona Maria da 
Conceição Mascarenhas. Missão-Velha 27 de Fevereiro de 1856. 

Izabel Maria de Jesus. 
O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 22v] 
N 112 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na Freguezia de Missão-Velha uma posse de 
terras do valor de vinte nove mil cento e onze reis, no Sitio dos Ossos avaliada por 
quinhentos mil reis. Missão-Velha 27 de Fevereiro de 1856. 

Joanna Pulqueria Mascarenhas 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 113 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na Freguezia de Missão-Velha uma posse de 
terras do valor de vinte nove mil cento e onze reis, no Sitio dos Ossos, avaliado por 
quinhentos mil reis. Missão-Velha 27 de Fevereiro de 1856. 

Jose Pereira Mascarenhas 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 114 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo nesta Freguezia de Missão-
Velha um Sitio de terras cito nesta povoação, extremando da maneira seguinte: Pela parte do 
Sul com terras da Dona Maria da Conceição; pela parte do Norte com terras do Major Manoel 
Furtado; pela do Poente com terras do Senhor Bernardino Gomes, e terras do Senhor João 
Martins e com terras dos herdeiros do finado Jose Pereira Mascarenhas, e pela parte do 
Norte com terras do Major Izidoro, e terras da Senhora das Doures. Missão-Velha 1.o de 
Março de 1856. 

Manoel Homem de Figueiredo 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 23] 
N 114 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo nesta Freguezia de Missão-
Velha um Sitio de terras cito nesta povoação, extremando da maneira seguinte: Pela parte do 
Sul com terras da Dona Maria da Conceição; pela parte do Norte com terras do Major Manoel 
Furtado; pela parte do Nascente com terras do Major Izidoro e terras da Senhora da Doures; 
pela parte do Poente com terra do Senhor Bernardino Gomes, e terras do Senhor João 
Martins, e com terras dos herdeiros do finado Jose Pereira Mascarenhas. Missão Velha 1.o 
de Março de 1856. 



Manoel Homem de Figueredo 
O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 115 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo na Freguezia de Missão-Velha 
na Serra dos Mondeis um sitio de terras regadias, extremando da maneira seguinte: Da parte 
do Sul com a Serra Araripe; da parte do Norte no riacho de Santa Anna; da parte do 
Nascente pelo riacho dos Mondeis a cima, e da parte do Poente com terras do herdeiros do 
finado Francisco Xavier de Souza em um riachinho secco e dahi rumo direito a Serra Araripe. 
Barro Vermelho 15 de Janeiro de 1856. Maria Joaquina da Conceição. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 23v] 
N 116 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado, como tutor de orfãos de minhas mulheres 
Ignacia Ferreira Lima, e Anna Jose de Jesus, que eu e ditos orfãos possuimos na Freguezia 
de Missão-Velha no Sitio Palmeira, uma porção de terras, extremando da maneira seguinte: 
Da parte do Nascente com terras do Major Antonio Joaquim; da parte do Poente com terras 
de Furgencio Taveira, e para o Norte e o Sul com meia legua de fundos do riacho do 
Genipapeiro á encontrar terras do Sitio Aroeiras. Missão-Velha 3 de Março de 1856. 

Antonio Pimenta da Costa 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 117 
Eu abaixo assignado declaro, que sou possuidor de um Sitio de terras de crear no rio 
Salgado á margem direita, no lugar denominado Barra das Antas – com duzentas braças, 
extremando da parte de cima com João Nunes, e da parte de baixo com terras de Bernardino 
Jose Pessoa, com meia legua de fundos para o mesmo lado; e para constar mandei passar a 
presente declaração somente por mim assignada para ser registrada na conformidade da Lei 
das terras No 601. Barra das Antas 15 de Novembro de 1856. 

Manoel Rodrigues de Carvalho. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 24] 
N 118 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
treze mil duzentos e secenta reis de terras no Sitio do Genipapeiro, avaliado por cento e 
cincoenta mil reis. Missão-Velha 6 de Março de 1856. 

Alexandre de Brito Correia. 
O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 119 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha, uma parte de terras 
no valor de nove mil seis centos setenta e oito reis no Sitio do Genipapeiro, avaliado por 
cento e cincoenta mil reis. Missão-Velha 6 de Março de 1856. Maria da Penha da Luz. 
O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 



N 120 
Eu abaixo assignada declaro para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
uma posse de terras no valor de mil duzentos e nove reis no Sitio do Genipapeiro avaliado 
por cento e cincoenta mil reis. Missão-Velha 6 de Março de 1856. 

Anna Gonsalves da Luz. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 121 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha 
cinco posses de terras no valor de seis mil e quarenta cinco reis no Sitio do Genipapeiro, 
avaliado por cento e cincoenta mil reis Missão-Velha 6 de Março de 1856. 

Alexandre de Brito Correia. 
[Fl. 24v] 
N 122 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
uma posse de terras no valor de mil duzentos e nove reis no Sitio do Genipapeiro avaliado 
por cento e cincoenta mil reis. Missão-Velha 6 de Março de 1856. 

Severino dos Santos Vianna 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 123 
Eu abaixo assignada declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
dois mil cento e trinta reis de terras no Sitio = Genipapeiro, avaliado por cento e cincoenta mil 
reis. Missão-Velha 6 de Março de 1856. 

Pastora Maria 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 124 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
uma posse de terras no valor de mil duzentos e nove reis no Sitio do Genipapeiro avaliado 
por cento e cincoenta mil reis. Missão-Velha 6 de Março de 1856. João Pereira de Souza. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 125 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo na freguezia [Fl. 25] de 
Missão-Velha um Sitio de terras de secenta sete braças e meia chamado Catingueira, 
extremando da parte do Nascente com terras de João Baptista; para parte do Poente no rio 
de Missão-Velha; para parte de baixo com Antonio Luiz, e para parte de cima com Francisco 
de Souza. Missão-Velha 6 de Março de 1856. 

João Pereira de Almeida 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 126 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, que possuo uma parte de 
terras no Sitio Goianna desta freguezia de Missão-Velha no valor de duzentos e vinte cinco 



mil reis, extremando da maneira seguinte: Para o Nascente com o Sitio Varzinha; para o 
Poente com a Serra Araripe; para o Norte com terras de Joaquim Moreira do Santos, e para 
o Sul com o Sitio Gameleira. Missão-Velha 8 de Março de 1856. 

Jose Gonsalves Dantas 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 127 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio 
Goianna desta freguezia de Missão-Velha no valor de duzentos e vinte cinco mil reis, 
extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente com o Si- [Fl. 25v] tio Varzinha; da 
parte do Poente com a serra Araripe; da parte do Sul com terras de Jose Gonsalves Dantas, 
e para o Norte com o Sitio Cercadinho. Missão-Velha 8 de Março de 1856. 

Joaquim Moreira dos Santos 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 128 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
um Sitio de terras regadías denominado = Serra dos Mondeis, extremando da maneira 
seguinte: Da parte do Nascente no riacho de Santa Anna com terras de Manoel Antonio de 
Jesus; da parte do Poente no riacho dos Mondeis; da parte do Sul com terras de Antonio 
Furtado de Figueredo, e para o Norte com terras do Sitio Criôlos. Declaro mais que possuo 
nesta mesma freguezia de Missão-Velha no Sitio Santa Anna uma parte de terras, 
extremando do modo seguinte: Da parte do Nascente com terras do sitio Barreiras; da parte 
do Poente com terras do Sitio Buriti; da parte do Sul com terras do herdeiro do finado João 
Bizerra em um marco de páo, e para o Norte com terras de Thomé Pereira, onde se acha tão 
bem um marco de páo. Missão-Velha 14 de Março de 1856 Bernardo Homem da Costa. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 26] 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
no Sitio denominado Tabocas uma parte de terras extremando da maneira seguinte: Da parte 
do Nascente com terras de Miguel Ferreira em uma pedra bruta, que se acha servindo de 
marco; da parte do Poente com terras de Joaquim Jose em um pé de oiticiqueira, que se 
acha na barra de um riachinho, e para o Norte e o Sul com meia legua de fundos do riacho 
das Tabocas para fora. Missão-Velha 14 de Março de 1856 

Jose Gomes Leitão 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 130 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
no lugar denominado Olho d`agua do buraco, cento e quarenta duas braças de terras, 
extremando da maneira seguinte: Da parte de baixo á margem direita do rio Salgado com 
terras de Antonio Leite; da parte de cima com terras de Antonio Pereira, e para o Norte e o 
Sul do dito rio Salgado á encontrar terras do Sitio Caiçara. Missão-Velha 18 de Março de 
1856. 



Vidal Ferreira Jardim 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 26v] 
N 131 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio 
São João desta freguezia de Missão-Velha no valor de cincoenta mil reis, extremando da 
maneira seguinte: Da parte do Nascente com terras de Varzinha; da parte do Poente com a 
Serra Araripe; da parte do Sul com terras do Buraco; e da parte do Norte com terras da 
Pinheira. Missão-Velha 17 de Março de 1856 
Declaro mais para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio Varzinha desta 
freguezia de Missão-Velha no valor de trinta e sete mil cento e oitenta seis reis, extremando 
da maneira seguinte: Da parte do Nascente com Terra dura; da parte do Poente com o riacho 
grande; da parte do Sul com terras do Riachão, e da parte do Norte com o riacho do Fundão. 
Missão-Velha 17 de Março de 1856. 

Antonio Gonsalves Chaves. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 132 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo uma parte de terras no sitio São 
João desta freguezia de Missão-Velha no valor de setecentos e cincoenta mil reis, 
extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente com Varzinha; da parte do Poente 
com a Serra Araripe; da [Fl. 27] parte do Sul com terras do Buraco; do par do Norte com 
terras da Pinheira. Missão-Velha 17 de Março de 1856 
Declaro mais para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio Carrapixo desta 
freguezia de Missão-Velha no valor de secenta e cinco mil reis, extremando da maneira 
seguinte: Da parte do Nascente com terras de Varzinha; da parte do Poente com a Serra 
Araripe; da parte do Sul com terras de Santa Roza; da parte do Norte com terras de São 
João. Missão-Velha 17 de Março de 1856. 

Rita Gonsalves Dantas. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 133 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio 
São João desta freguezia de Missão-Velha no valor de cem mil reis, extremando da maneira 
seguinte: Da parte do Nascente com terras de Varzinha; da parte do Poente com a Serra 
Araripe; da parte do Sul com o Sitio Buraco; e da parte do Norte com Pinheira. Missão-Velha 
17 de Março de 1856. Declaro mais para ser registrado que possuo uma parte de terras no 
Sitio Pinheira desta freguezia de Missão-Velha no valor de vinte e oito mil reis, extremando 
da maneira seguinte: da parte do Nascente com Varzinha; da parte do Poente com a Serra 
Araripe; [Fl. 27v] da parte do Sul com terras de São João e da parte do Norte com terras da 
Gameleira. Missão-Velha 17 de Março de 1856. Francisco Gonsalves Chaves. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 134 



Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio 
Carrapixo desta freguezia de Missão-Velha no valor de secenta e cinco mil reis, extremando 
da maneira seguinte: Da parte do Nascente com Varzinha; da parte do Poente com a Serra 
Araripe; da parte do Sul com Santa Roza, e da parte do Norte com São João. Missão-velha 
17 de Março de 1856. Declaro mais que possuo uma parte de terras no Sitio Varzinha desta 
freguezia de Missão-Velha extremando da maneira seguinte: Da parte do Poente com Riaxo 
grande; da parte do Nascente com o Sitio Aleixo; da parte do Sul com Riaxão; da parte do 
Norte com o riacho do Fundão. Missão-Velha 17 de Março de 1856. Declaro mais que 
possuo uma parte de terras no Sitio Buraco desta freguezia de Missão-Velha no valor de 
trinta cinco mil quinhentos reis, extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente com 
Varzinha; da parte do Poente com a Serra Araripe; da parte do Sul com Santa Roza, e da 
parte do Norte com o Si- [Fl. 28] tio São João. Missão-Velha 17 de Março de 1856. 

Francisco Gonsalves Dantas. 
O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 135 
Declaro eu abaixo assignado por ser registrado que possuo uma parte de terras no sitio São 
João desta freguezia de Missão-Velha no valor de cincoenta mil reis; extremando da maneira 
seguinte: Da parte do Nascente com terras de Varzinha; da parte do Poente com a Serra 
Araripe; da parte do Sul com terras do Sitio Buraco; da parte do Norte com terras da 
Pinheira. Missão-Velha 17 de Março de 1856. Declaro mais para ser registrado que possuo 
uma parte de terras no sitio Varzinha desta freguezia de Missão Velha no valor de secenta 
mil reis, extremando da maneira seguinte: Da parte do Poente com o Sitio Riacho grande; da 
parte do Nascente com Terra dura; da parte do Sul com terras do Riachão; e da parte do 
Norte com o riacho do Fundão. Missão-Velha 17 de Março de 1856. 

Vicente Gonsalves Chaves. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 28v] 
N 136 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio 
Varzinha desta freguezia de Missão-Velha no valor de secenta e dois mil e oitenta e cinco 
reis; extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente com Terra dura; da parte do 
Poente com o riacho Grande; da parte do Sul com terras do Riachão; e da parte do Norte 
com o Riacho do Fundão. Missão-Velha 17 de Março de 1856. 
Declaro mais para ser registrado que possuo uma parte de terras no Sitio Pinheira desta 
freguezia de Missão-Velha no valor de onze mil reis extremando da maneira seguinte: Da 
parte do Nascente com terras de Varzinha. Da parte do Poente com a serra Araripe; da parte 
do Sul com terras de São João, e da parte do Norte com terras de Gameleira. Missão-Velha 
17 de Março de 1856. 

Rita Gonsalves Dantas. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 137 
Declaro eu ábaixo assignado para ser registrado que possuo no Sitio Pinheira desta 
freguezia de Missão-Velha uma parte de terras no valor de cento e oitenta mil reis, 



extremando da maneira seguinte: da parte do Nascente com o Sitio [Fl. 29] Varzinha; da 
parte do Poente com a Serra Araripe; da parte do Sul com o Sitio Buraco, e para o Norte com 
o Sitio Gameleira. Missão-Velha 23 de Março de 1856. 

Jose Ferreira da Silva. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 135 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo no Sitio Tapera desta freguezia 
de Missão-Velha tres partes de terras, extremando da maneira seguinte: Da parte do 
Nascente com terras do Mãozinha; para o Poente com terras do Santissimo Sacramento; e 
para o Norte com Nossa Senhora do Rozario. Missão-Velha 23 de Março de 1856. 

Luiz Tavares Muniz. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 139 
Declaro eu ábaixo assignado para ser registrado que possuo no Sitio Barra da Caiçara desta 
freguezia de Missão-Velha duzentas braças de terras, extremando da maneira seguinte: Do 
Nascente com o riacho da Caiçara, do Poente com o rio Salgado da parte de cima com terras 
de Venancio Pereira, e da parte de baixo com terras de Antonio Pereira. Missão-Velha 23 de 
Março de 1856. Jose Correia de Menezes 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 29v] 
N 140 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo no Sitio denominado 
Caxoeirinha desta freguezia de Missão-Velha cento setenta e seis braças de terras de um e 
outro lado do rio de Missão-Nova, extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente 
com aguas do riacho Secco; da parte do Poente com terras do Sitio Santa Thereza; da parte 
do Sul com terra de Manoel Leite Tavares, e Manoel de Lavor, e para o Norte com terras de 
Andre Francisco Bezerra. Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

Francisco Jose da Silva 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 141 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no lugar denominado Caxueirinha vinte e oito braças de terras, extremando da parte do 
Nascente no rio de Missão-Nova, do Poente com terras do Sitio Santa Thereza, do Sul com 
terras de meo pai o Senhor Francisco Xavier de Souza, e para o Norte com terras de Jose 
Paes das Neves. 
Declaro mais que possuo nesta mesma freguezia de Missão-Velha como encarregado dos 
bens dos orfãos meos filhos, vinte e seis braças e meia de terras no mesmo Sitio 
Caxoeirinha, extremando da- [Fl. 30] parte do Nascente com o dito rio de Missão-Nova, do 
Poente com terras de Santa Thereza, e para o Sul, e o Norte com terras do mesmo sobredito 
meo pai. Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

João Evangelista de Souza. 
Aprezentada em 24 de Março de 1856. 



O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 142 
Declaro eu, Geraldo Antonio Pereira que possuo no Sitio Serrinha do Mãozinha da freguezia 
de São Jose de Missão-Velha, uma sorte de terras, extremando pelo Nascente com terras do 
Livramento, pelo Poente com terras, digo com o facão da mesma Serra, pelo Norte com 
terras das Queimadas, e pelo Sul com terras de Belem. Livramento 23 de Março de 1856. 

Geraldo Antonio Pereira. 
Aprezentada em 24 de Março de 1856. 
O Vigr.o Feliz Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 143 
Declaro eu Joaquim Alvez Vianna que possuo no Sitio Serrinha do Mãozinha da freguezia de 
São Jose de Missão-Velha, uma sorte de terras, extremando pelo Nascente com terras do 
Livramento, pelo Poente com [Fl. 30v] com o facão da mesma serra, pelo Norte com terras 
da Queimada, pelo Sul com terras de Belem. Livramento 23 de Março de 1856. 

Joaquim Alves Vianna 
Apresentada em 24 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 144 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo como rendeiro de Manoel 
Furtado Leite um Sitio de terras nesta freguezia de Missão-Velha, cito nesta mesma 
povoação, extremando do Nascente com terras de Izidoro Marianna de Sá, da cruz de São 
Miguel, cita no caminho das Emboscadas, rumo direito as balanças; do Poente com terras de 
João Martins no Gostoso, e para o Norte e o Sul com meia legua de fundos do rio Salgado a 
encontrar terras de Manoel Homem de Figueredo. Missão-Velha 25 de Março de 1856. 

Francisco Telles de Mendonça Quinho. 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 145 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Si- [Fl. 31] Sitio denominado Ingazeira trez posses de terras no valor de cincoenta mil 
reis, extremando da parte de cima de um e outro lado do rio Salgado com terras de 
Raimundo Rodrigues, da parte de baixo com terras de Manoel Viéga, e os herdeiros do 
finado Jose Cardoso, e para cada banda do dito rio Salgado com meia legua de fundos. 
Declaro mais que possuo na mesma freguezia no Sitio denominado Varzinha avaliado por 
setecentos e quarenta mil reis, uma posse do valor de cento e oitenta e cinco mil reis, em 
commum com os mais herdeiros. Missão-Velha, 25 de Março de 1856. 

Francisco Telles de Mendonça Quinho 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 146 



Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Oitis, uma posse de terras de cincoenta mil reis, 
extremando amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os possuidores 
d`Olho-d`agua-grande, pelo lado do Poente com Francisco Jose [Fl. 31v] de Pontes Simões, 
pelo lado do Norte com os possuidores do Sitio Morro dourado, e pelo lado do Sul com os 
possuidores do Sitio Tanques. Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

Antonio Telles de Mendonça 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 147 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha 
uma posse de cincoenta braças de terras no Sitio Joazeiro com as extremas: para parte do 
Poente no rio de Missão-Nova, para a parte do Nascente com terras dos Tavares, para parte 
de baixo com terras do mesmo Sitio de Antonio Correia, e para parte de cima com terras de 
Jose Ignacio. Missão-Velha 20 de Março de 1856. 

João Gomes dos Reis. 
Apresentado em 25 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 148 
Eu abaixo assignada declaro, para ser registrado, que possuo no Sitio Arraial do meio oitenta 
braças de terras nesta freguezia de Missão-Velha, extremando do Nascente com Pedro 
Rodrigues, do Poente com terras do Reverendo Jose Garcia de Sa Barreto, e para o Norte 
[Fl. 32] e Sul do rio Batateira a encontrar terras do Sitio Salôbra. Missão Velha 25 de Março 
de 1856. 

Marculina Maria de Jesus. 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 149 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado, que possuo uma sorte de terras da 
freguezia de Missão Velha, no Sitio Varzea da Cruz de duzentas quarenta e nove braças, 
extremando da parte do Nascente com terras de Pedro Guedes, da parte do Poente com 
terras minhas da freguezia do Crato, para o Sul com o rio Carité, e para o Norte com meia 
legua de fundos. Missão-Velha 25 de Março de 1856. 

Manoel Joaquim de Santa Anna. 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 150 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo no Sitio Pinheira desta 
freguezia de Missão-Velha uma parte de terras no valor de cento e vinte tres mil reis, 
extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente com o Sitio Varzinha, da parte do 



Poente com a Serra Araripe, da parte do Sul [Fl. 32v] o Sitio Buraco, e para o Norte com o 
Sitio Gameleira. Pinheira 24 de Março de 1856. 

Francisco Antonio d`Araujo 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
 
N 151 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo no Sitio Pinheira desta 
freguezia de Missão-Velha, uma parte de terras no valor de cento e cincoenta mil reis, 
extremando da maneira seguinte: Da parte do Nascente com o Sitio Varzinha; da parte do 
Poente com a Serra Araripe, da parte do Sul com o Sitio Buraco, e para o Norte com o Sitio 
Gameleira. Pinheira 24 de Março de 1856. 

Antonio Jose d`Araujo 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 152 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Salôbra quatorze braças e meia de terras, extremando do Sul com terras dos 
herdeiros do finado Gonçalo da Cruz Neves, do Norte, com terras de Jose Paes das Neves, 
e para o Nascente e o Poente com [Fl. 33] com meia legua de fundos para cada lado do rio 
Salamanca. 
Declaro mais, como administrador de meo irmão Bernardo Leite dos Santos, que possuo 
nesta mesma freguezia de Missão-Velha no Sitio Caxueirinha trinta e sete braças de terras, 
extremando do Nascente com o rio de Missão-Nova, do Poente com terras de Santa 
Thereza, do Sul com terras do finado Francisco Pereira, e do Norte com terras de Jose Leite 
Tavares. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Manoel Leite Tavares. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 153 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
Caxueirinha setenta e quatro braças de terras, extremando do Nascente com o rio de Missão 
Nova, do Poente com terras de Santa Thereza, do Sul com terras de Jose Leite Tavares, e 
do Norte com terras de Francisco Jose. Declaro mais que possuo no mesmo Sitio 
Caxueirinha duas posses de seis mil reis cada uma, extremando do Nascente com terras do 
Riacho-Secco, do Poen- [Fl. 33v] com terras minhas no mesmo rio de Missão-Nova, do Sul 
com terras dos herdeiros da finada Maria Vieira e do Norte com terras de Manoel de Lavor. 
Declaro mais que possuo no mesmo Sitio Caxueirinha desta mesma freguezia de Missão-
Velha, deis braças de terras, extremando do Nascente com o rio Missão-Nova, do Poente 
com terras de Santa Thereza, do Sul com terras de Jose Paes das Neves, e do Norte com 
terras do Santissimo Sacramento. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Manoel Leite Tavares. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 



 
N 154 
Eu abaixo assignado declaro que possuo nesta freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
Caxoeirinha, cento e cincoenta e sete braças de terras de um e outro lado do rio de Missão 
Nova, extremando do Nascente com terras do Sitio Riacho Secco, do Poente com terras do 
Sitio Santa Thereza, do Sul com terras de Francisco Jose, e do Norte com terras de 
Francisco Xavier de Souza, e de Daniel Francisco. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Andre Francisco Bizerra. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 34] 
N 155 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrada, que possúo nésta Freguezia de Missão-
Velha, no Sitio Juazeiro deseseis e meia braças de terras, extremando do Nascente com a 
Serra do Mãozinha, do Poente com terras de Jose Paes das Neves, do Sul com terras de 
Francisco Alves, e do Norte com terras de Anna Borges. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Andre Francisco Bizerra 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 156 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Genipapeiro de fora duzentas e oitenta e oito braças de terras, extremando do 
Nascente com terras dos herdeiros da finada Eugenia Maria da Luz, do Poente com terras do 
finado Domingos dos Santos, para o Sul com o riacho de Porcos, e para o Norte com o rio 
Salgado. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Antonio Ferreira dos Santos. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 34v] 
N 157 
Eu abaixo assignado declaro que sou possuidor de um Sitio de terras de crear no rio Salgado 
á margem direita, no lugar denominado Riacho das Vazantes com quinhentas e deis braças, 
extremando da parte de cima com terras dos herdeiros do finado Pedro Selestino, e da parte 
de baixo com terras dos herdeiros do finado Vicente Rodrigues, com meia legua de fundos 
para o mesmo lado, e para constar mandei passar a presente declaração somente por mim 
assignado para ser registrado na conformidade da Lei das terras No 601. Barra das Antas 15 
de novembro de 1855. 

Bernardino Jose Pessoa 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
 
N 158 
Eu abaixo assignado declaro que possuo um Sitio de terras de crear com tresentas e oitenta 
e nove braças no rio Salgado, á margem direita, lugar denominado Barra das Antas, 
extremando da parte de cima com terras de Manoel Rodrigues de Carvalho, da parte de 



baixo com terras de Antonio Pessoa com meia legua de fundos do mesmo lado, [Fl. 35] para 
constar mandei passar a presente declaração somente por mim assignada para ser 
registrada na conformidade da Lei das terras N.o 1. Barra das Antas 15 d novembro de 1856. 

Bernardino Jose Pessoa 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 159 
Eu abaixo assignada declaro, que sou possuidor de um Sitio de terras de crear, com cento e 
secenta braças no rio Salgado, comarca do Crato, Freguezia de Missão-Velha, no lugar 
denominado Creôlas, cujas é só á margem esquerda, extremando da parte de cima com 
terras de Antonio de Sa Barreto, e da parte de baixo com Joaquim de Macêdo, sendo os 
fundos para o Poente, extremando com fundos de terras de Jose Pereira, e para constar pedi 
ao Senhor Alferes Camilo Jose d`Aguiar esta declaração por mim fizesse, para ser registrada 
na conformidade da Lei das terras N.o 601, somente por mim assignada. Criôlos 25 de Junho 
de 1855 

João Pinto Monteiro. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 35v] 
N 160 
Eu abaixo assignado Roza Maria da Conceição declaro que sou dona e possuidora de um 
Sitio de terras de crear e plantar nesta comarca do Crato, Freguezia de Missão-Velha no rio 
Salgado, contendo seiscentas braças, no lugar denominado Santa Cruz, e por um só lado do 
mesmo rio, que é á margem direita á saber da parte de cima extremão as ditas terras com as 
de São Bento no lugar denominado Extremas, e da parte de baixo com Vicente Baptista 
d`Araujo no lugar chamado Limoeiro, sendo os seus fundos de meia legua que extrema com 
terras das Antas, para o Oriente, e para constar mandei passar a presente declaração para 
ser registrada na conformidade da Lei das terras No 601, e por não saber ler, nem escrever 
pedi e roguei ao Senhor Antonio Cardozo d`Aguiar esta por mim fizesse e assignasse. 
A rogo de Roza Maria da Conceição 

Antonio Cardozo d`Aguiar 
Santa Cruz 22 de Julho de 1856. 

Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 161 
Eu abaixo asssignado declaro que sou possuidor de um sitio de terras de crear nesta 
freguezia de Missão-Velha [Fl. 36] com tresentos e noventa e duas braças á margem 
esquerda na beira do rio Salgado, lugar denominado Criôla, cujas divisões são as seguintes: 
Da parte de cima extrema com terras de João Pinto, e da parte de baixo com terras do 
Capitão Manoel Simões, tendo meia legua de fundos para o Oeste, e para constar mandei 
passar a presente declaração para ser registrada na conformidade da Lei das terras No 601. 
Sitio das Criôlas 7 de Março de 1856. 

Manoel Antonio Dias. 



Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 162 
Declaro que possuo um Sitio de terras de crear nesta freguezia de Missão-Velha no Riacho 
das Antas com tresentas e vinte tres braças e meia por uma e outra parte, no lugar 
denominado Patos, cujas extremas: da parte, de baixo com Manoel Victorino no posso da 
defunta, e da parte de cima com Joaquim Soares; extremão os fundos á margem direita com 
terras do Riacho Secco; e á esquerda do Poente com terras de São Bento; e para constar 
mandei passar a presente pelo Senhor Antonio Cardoso Aguiar, por não saber ler, nem 
escrever e a meo rogo por mim assig- [Fl. 36v] nasse, para ser registrada na conformidade 
da Lei da terra N 661. Riacho das Antas 10 de Março de 1856. 
Assigno a rogo de Jose Bernardo de Albuquerque. 

Antonio Cardozo d`Aguiar 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
N 163 
Declaro que sou possuidor de um Sitio de terras de crear, nesta freguezia de Missão-Velha 
na beira do rio Salgado com duzentas braças á margem direita, no lugar denominado Barra 
das Antas, cujas divisões são as seguintes: da parte de cima extrema com terras de 
Bernardo Jose Pessoa, da parte de baixo com terras de Manoel Rodrigues, com meia legua 
de fundos para o Oriente, e para constar mandei passar a presente declaração para ser 
registrado na conformidade da Lei das terras No 601; e por não saber ler, nem escrever pedi 
ao Senhor Antonio Cardozo d`Aguiar esta por mim passasse a meo rogo assignasse. Barra 
das Antas 9 de Março de 1856. Assigno a rogo de Manoel Nunes Viana. Antonio Cardozo 
d`Aguiar. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 37] 
N 164 
Declaro eu abaixo assignado que possuo nesta freguezia de Missão uma posse de terras do 
valor de cento vinte e um mil quinhentos e cincoenta e um reis no Sitio dos Ossos avaliado 
por quinhentos mil reis. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Maria da Conceição Mascarenhas 
Apresentada em 25 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 165 
Declaro eu abaixo assignado que possuo nesta freguezia de Missão Velha uma posse de 
terras do valor de cincoenta e um mil reis no Sitio da Catinga, o qual extre da parte do 
Nascente com Manoel dos Santos, da parte do Poente com o Alferes Camilo Jose d`Aguiar, 
da parte do Norte no riacho das Antas, e da parte do Sul com terras de São Vicente. Missão-
Velha 26 de Março de 1856. 

Jose Ignacio d`Oliveira 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 



O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 37v] 
N 166 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
no Sitio Viados, uma sorte de terras, extremando da maneira seguinte: Do lado do Nascente 
com terras de Jose Lopes dos Santos; do lado do Poente com terras de Manoel Joaquim de 
Santa Anna, do lado do Sul com o rio Batateiras, e para o Norte com terras do Riacho dos 
Carais. 
Declaro mais que possuo na mesma freguezia de Missão-Velha, no mesmo Sitio Viado uma 
sorte de terras, extremando do Nascente com terras dos herdeiros do finado Luiz Correia, do 
Poente com terras de Manoel Lourenço, do Sul com o rio Batateiras, e do Norte com meia 
legua de fundos. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Pedro Guedes de Moura. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 167 
Eu abaixo assignado declaro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio do Junco 
dezenove mil e quinhentos reis de terras avaliada no Inventario a braça a mil reis, tendo ditas 
terras os [Fl. 38] fundos de Sul a Norte uma legua do rio Batateira ao Sitio Espinho. Missão-
Velha 26 de Março de 1856. 

Pedro Francisco do Nascimento 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 168 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão Velha, 
no Sitio Caxueirinha de Missão-Nova noventa e sete braças de terras, extremando da parte 
de cima, com terras dos orfãos meos filhos, da parte de baixo com terras de Manoel Leite 
Tavares, para o Nascente com o rio de Missão-Nova, e para o Poente com terras do Sitio 
Santa Thereza. 
Declaro mais que possuo na mesma freguezia de Missão-Velha, no Sitio Salôbra, duas 
posses de terras, extremando do Sul com terras de Manoel Leite Tavares, do Norte com 
terras de Manoel Ignacio da Cruz, e para o Nascente e o Poente com meia legua de fundos 
para cada lado do rio Salamanca. 
Declaro mais que possuo, como tutor dos orfãos de minha [Fl. 38v] mulher Damiana de 
Freitas Bizerril nesta mesma freguezia de Missão-Velha no Sitio Caxueirinha setenta braças 
de terras extremando do Nascente com o rio de Missão Nova do Poente com terras do Sito 
Santa Thereza, do Sul com terras de João de Souza, e do Norte com as minhas terras. 
Missão Velha 26 de Março de 1856. 

Jose Pais das Neves. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 169 



Eu abaixo assignado de claro para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha 
no Sitio Cantinho do riacho do Genipapeiro, uma sorte de terras, extremando do Nascente 
com terras do rio Salgado, do Poente com o riacho do Genipapeiro, do Sul com terras de 
Jose de Mello de Andrade, e para o Norte, com terras do Bilhar. Missão-Velha 26 de Março 
de 1856. 

Joaquina da Silva Pinheiro. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 39] 
N 170 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha 
no Sitio Gerimum, uma parte de terras, extremando do Nascente no rio de Missão-Velha, do 
Poente com terras do sitio Santa Thereza, do Sul com terras de Manoel Ferreira de Brito, e 
do Norte com terras da Dona Maria da Conceição. Missão-Velha 26 de 1856. 
Apresentada em 26 de Março de 1856 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 171 
Eu abaixo assignado decláro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio do Junco, uma parte de terras, extremando do Nascente com terras do Reverendo 
Jose Martiniano, do Poente com terras dos herdeiros do finado Luiz Correia, do Sul com o rio 
Batateira, e do Norte com uma legua de fundos. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Antonio Ferreira Neves. 
Apresentada em 26 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 172 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na [Fl. 39v] 
freguezia de Missão-Nova, trinta e sete braças de terras da parte do Poente, extremada 
amigavemente na forma seguinte: Pello lado do Nascente no rio do mesmo nome com 
Manoel Antonio Laranjeira; pelo lado do Poente em meia legua de fundos, com os 
possuidores do sitio Santa Thereza; pelo lado do Norte com meo mano Manoel Leite 
Tavares, e pelo lado do Sul com meo mano Bernardo Leite dos Santos. Missão-Velha 29 de 
Março de 1856. A rogo de Jose Leite Tavares Jose Raimundo Cavalcante. 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 173 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio Breguinho 
avaliado por quatro centos mil reis, o valor de duzentos e vinte tantos mil reis e no sitio 
Patos, no riacho do Genipapeiro de dentro avaliado por cem mil reis, o valor de trinta e tres 
mil tresentos e cincoenta reis. Missão-Velha 29 de Março de 1856. 

Manoel Antonio de Caldas. 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 



[Fl. 40] 
N 174 
Maria da Conceição do Senhor, é possuidora de uma posse de terras de crear, e lavrar no 
Sitio Terra Vermelha – desta Freguezia de Missão-Velha, cuja posse de terra acha-se em 
commum com as mais terras pertencentes ao herdeiro, e donatario de seu finado marido 
Manoel Serino, posto que divididos por extremas; cuja posse de terras lhe pertence por ser 
de seu casal. Crato 26 de Março de 1856. 

A rogo de minha Madrinha Maria da Annunciação do Senhor 
Raimundo Jose Coêlho. 

Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 175 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Santa Thereza, uma posse de terras, extremando 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com meia legua de fundos; pelo 
lado do Poente com outra meia legua de fundos, pelo lado do Norte com Manoel Ignacio da 
Cruz, e os herdeiros do fallecido João Antonio de Macedo, e pelo do Sul com Manoel de 
Jesus Pereira, e os herdeiros do fallecido Simão Rodrigues. Missão-Velha 29 de Março de 
1856. 

Gonçalo Dantas d`Oliveira 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 40v] 
N 176 
Declaro que sou possuidor de um sitio de terras de criar, nesta Freguezia de Missão-Velha, 
no Riacho das Antas, no lugar denominado Barra do Riacho Secco, á margem esquerda, 
extremando da parte de cima com terras de Jose Bernardo de Albuquerque, e da parte de 
baixo com terras de Manoel Cavalcante, e para constar mandei passar a presente 
declaração para ser registrada na conformidade da Lei das terras No 601, e por não saber 
ler, nem escrever pedi ao Senr` Antonio Cardozo de Aguiar esta por mim passasse, e a meo 
rogo assignasse. 
Barra do Riacho Secco 9 de Março de 1856. Assigno a rogo de Manoel Victorino da Silva. 
Antonio Cardozo d`Aguiar 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 177 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo, na freguezia 
de Missão-Velha, no lugar denominado Santa Thereza, uma posse de terras de cento vinte e 
sete braças, extremadas amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com 
legua de fundos, e a mesma meia legua de fundos para o lado do Poente; pelo lado do Norte 
com Gonçalo Fernandes de Oliveira, e os herdeiros do finado Simão Rodrigues, e pelo lado 
do Sul com [Fl. 41] meo mano Jose Lourenço Pereira. Missão-Velha 29 de Março de 1856. 

Manoel de Jesus Pereira. 



Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 178 
Declaro que sou possuidora de um sitio de terras de crear nesta freguezia de Missão-Velha 
com seis contos, e oitenta e sete braças no Riacho das Antas, no lugar denominado – 
Cajazeira, por uma e outra parte, com meia legua de fundos; extremando da parte de cima á 
margem direita com terra de Antonio Ferreira dos Santos, e da parte de baixo com terras de 
Manoel de Oliveira; á margem esquerda da parte de cima com terras de Antonio Jose 
Ferreira, e da parte de baixo com terras de Vicente Baptista; e para constar mandei passar a 
presente declaração, para ser registrada na conformidade da Lei das terras No 601; e por 
não saber ler, nem escrever pedi ao Senr.` Antonio Cardozo de Aguiar esta por mim 
passasse, e assignasse. Cajazeira 11 de Março de 1856. 
Assigno a rogo de Felippa Thereza de Jesus. Antonio Cardozo d`Aguiar. 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 179 
Declaro que sou possuidor de um [Fl. 41v] um Sitio de terras de crear nesta Freguezia de 
Missão-Velha, no Riacho das Antas com cincoenta braças, á margem direita, no lugar 
denominado – Volta com meia legua de fundos, extremando da parte de cima com terras do 
Tenente Jose Luiz, e da parte de baixo com terras dos herdeiros do finado Serafim, e para 
constar mandei passar a prezente declaração para ser registrada na conformidade da Lei da 
terra No 601; e por não saber ler, nem escrever pedi ao Senr` Antonio Cardozo de Aguiar 
esta por mim passasse, e a meo rogo assignasse. Volta 8 de Março de 1856. 
Assigno a rogo de João Ferreira dos Santos 

Antonio Cardozo d`Aguiar 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 180 
Eu abaixo assignado declaro para registrado na forma da Lei que possuo na freguezia de 
Missão-Velha, no Sitio denominado Arneiros, no riacho do Genipapeiro, uma posse de terras, 
extremando da parte de baixo com Antonio Joaquim de Santa Anna, e de cima com o mesmo 
Santa Anna, e do Riacho para o lado do Sul com meia legua de fundos. 
Genipapeiro 28 de Março de 1856. 

Joaquim Jose da Silva 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 42] 
Eu abaixo assignado declaro, que sou possuidor de um Sitio de terras de crear nesta 
freguezia de Missão-Velha, no Riacho das Antas, com cento e cincoenta braças, no lugar 
denominado – Baixa Verde, á margem esquerda, com meia legua de fundos; extremando da 
parte de cima com terras de Gonçalo Jose de Freitas, e da parte de baixo com terras da 



viuva Felippa Thereza, e para constar mandei passar a prezente declaração para ser 
registrado na conformidade da Lei das terras N.o 601. Baixa Verde 10 de Março de 1856. 

Antonio Jose Ferreira. 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 182 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que sou possuidora de uma posse de 
terras, na freguezia de Missão-Velha, no lugar denominado Pissarras, extremando da parte 
do Nascente com terras do Geraldo, da parte do Poente com terras de Pedro de Moura, e do 
riacho Genipapeiro para o lado do Sul tendo meia legua de fundos. Genipapeiro 28 de Março 
de 1856. A rogo da declarante Maria Francisca – Pedro Jose da Costa Homem 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 42v] 
N 183 
Declaro que sou possuidor de uma parte de terras de crear, nesta freguezia de Missão-
Velha, no Riacho das Antas, no lugar denominado – Barra do riacho Secco, a margem 
direita; extremando da parte de cima com terras de Jose Bernardo de Albuquerque, e da 
parte de baixo com terras do Doutor Ratisbona, e para constar mandei passar a presente 
declaração, para ser registrada na conformidade da Lei das terras N.o 601, e por não saber 
ler, nem escrever, pedi ao Senr.` Antonio Cardozo de Aguiar esta por mim passasse, e a 
meo rogo assignasse. Barra do Riacho Secco 9 de Março de 1856. Assigno a rogo de 
Francisco Saraiva de Souza. 

Antonio Cardozo d`Aguiar. 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigario Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 184. 
Declaro que sou possuidor de um Sitio de terras de crear, nesta freguezia de Missão-Velha, 
no Riacho das Antas, com quinhentas braças, no lugar denominado – Ilha, á margem direita, 
extremando da parte de cima com terras do Doutor Ratisbona, e da parte de baixo com 
terras da viuva Filipa Thereza, com meia legua de fundos; e para constar mandei passar a 
prezente declaração para ser registrada na conformidade da Lei das terras No 601; e por não 
saber ler, nem es- [Fl. 43] escrever pedi ao Senr` Antonio Cardozo de Aguiar esta por mim 
passasse, e a meo rogo assignasse. Ilha 12 de Março de 1856. Assigno a rogo de Antonio 
Ferreira dos Santos. 

Antonio Cardozo d`Aguiar 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 185. 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no lugar Pissarros, uma posse de terras, extremando em baixo com Maria Francisca, e em 



cima com os herdeiros do finado Raimundo Gomes; e do Riacho para o lado do Sul com 
meia legua de fundos. Genipapeiro 26 de Março de 1856. 
A rogo da declarante Pedro de Moura 

Pedro Jose da Costa Homem 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 186 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que sou possuidor de uma parte de terras 
na freguezia de Missão-Velha, no riacho do Genipapeiro, lugar denominado Palmeira, 
extremando da parte do Nascente com terras de Manoel da Silva, e da parte do Poente com 
terras de Geraldo Vieira, tendo para parte do Sul meia legua de fundos. Genipapeiro 28 de 
Março de [Fl. 43v] de 1856. A rogo do declarante – Manoel Pimenta da Costa. 

Pedro Jose da Costa Homem. 
Apresentada em 29 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 187 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma na Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Gameleira, uma posse de terras, de cem braças, 
extremando amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado do Nascente com cento e 
quarenta e trez á margem do rio-Velho; pelo lado do Poente na divisão das aguas com os 
possuidores do Breginho; pelo lado do Norte com terras de Santo Antonio, e pelo lado do sul 
com João Bizerra. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

Joaquim Gomes da Silva Lima. 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 188 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, na Serra do Mãozinha, no Sitio denominado Macaúba, uma posse de 
terras de trez mil tresentos e vinte reis. Quanto a limites ignoro. Missão Velha 30 de Março 
de 1856. 

Joaquim Gomes da Silva Lima 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 44] 
N 189 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Santa Pulcheria, uma posse de terras de oitenta, e 
cincoenta braças, extremada amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado Nascente com 
meia legua de fundos com terras do Sitio Caiçara; pelo lado do Poente á margem do rio 
Salgado; pelo lado do Norte na Barra da Boa Vista, e pelo lado do Sul com os herdeiros do 
mesmo Sitio no riacho Grande. Missão Velha 30 de Março de 1856 

Joaquim Gomes da Silva Lima 



Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 190 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no sitio denominado – Matta do Canta Gallo, uma posse de terras de 
setenta e quatro mil quatro centos reis, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo 
lado do Nascente com terras do pé da serra do Mãozinha; pelo lado do Poente commigo 
mesmo; pelo lado do Norte com Jose Alves da Cruz; e pelo lado do Sul com os possuidores 
do Sitio Forquilha. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

Joaquim Gomes da Silva Lima. 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 44v] 
N 191 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo nesta freguezia de Missão-
Velha em commum com os mais herdeiros, secenta e sete braças de terras no Sitio 
denominado Canna-brava, extremando da maneira seguinte: Para o Nascente com terras do 
Mãozinha; para o Poente com terras de Missão-Nova no taboleiro; para o Sul com terras do 
Sitio Coité e para o Norte com terras do Riacho Secco. Missão-Velha 30 de Março de 1856 
João d`Oliveira Rocha. 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 192 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Caxueirinha do lado direito do rio de Missão-Nova, cento vinte e duas braças de 
terras, extremando para o Nascente com terras do Riacho Sêcco, para o Sul com terras de 
Andre Francisco Bizerra, e para o Norte com João Pereira; e do lado esquerdo setenta e 
duas braças, extremando para o Poente com terras do sitio Santa Thereza, para o Sul com 
David Francisco Bizerra, e para o Norte com terras de João Evangelista de Souza. Missão-
Velha 30 de Março de 1856. 

Francisco Xavier de Souza 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 45] 
N 193 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que possuo um Sitio de 
terras denominado Valentim, nesta freguezia de Missão-Velha com suas extremas seguintes: 
Para parte do Nascente com terras de Santa Maria; para parte do Poente com terras do 
Cafundó; para parte do Norte com terras do Canta Gallo, e para parte do Sul com a Serra 
Araripe. 
Possuo mais uma parte de terras nesta mesma freguezia, no Sitio denominado Canta Gallo 
com suas extremas seguintes: Para parte do Nascente com terras das Varzinhas; para parte 



do Poente com terras das Barreras; para parte do Norte com terras de Missão Nova, e para 
parte do Sul com terras do Cafundó. Missão-Velha em 6 de Março de 1856. 

João Dantas d`Araujo 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 194 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Joazeiro, uma posse de terras de vinte sete braças, 
extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com terras da Serra do 
Mãozinha; pelo lado do Poente á margem do rio-Velho, pelo lado do Norte com meo genro 
Jose Marques Lima, e pelo lado do Sul com Francisco Alves Lima. Missão [Fl. 45v] Missão-
Velha 30 de Março de 1856. 

Anna Borges 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
N 195 
Declaro eu abaixo assignado que possuo no Sitio d`Antas, cito nesta Freguezia de São Jose 
de Missão-Velha, uma sorte de terra que me hove por compra, e suas confrontações são as 
seguintes: Extrema pelo Nascente com o corrego fundo; pelo Poente com terras do Riacho 
Sêcco; pelo Norte com terras do Coxa, e pelo Sul com o riacho de Antas. Sua extenção não 
é conhecida. Antas 30 de Março de 1856. Gonçalo Fernandes d`Oliveira. 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 196 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo no Sitio Serra do Mãozinha, cito na freguezia de 
Missão-Velha, uma parte de terras, cujas confrontações são as seguintes: Extrema pelo 
Nascente com terras do Sitio São Pedro; pelo Poente com terras do Sitio Alagoa; pelo Sul 
com terras do Sitio Modubim, e pelo Norte com terras dos herdeiros do finado Serafim 
Pereira da Luz. Gangorra 25 de Março de 1856. 

Jacinto Jose de Medeiros 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 46] 
N 197 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Cerquinha, uma posse de terras de vinte e oito 
braças, extremando amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado do Nascente com 
Hippolito Pereira, pelo lado do Poente com João Antonio de Jesus; pelo lado do Norte com o 
sitio Pedras de fôgo, e pelo lado do Sul com Joaquim Francisco dos Santos. Missão-Velha 30 
de Março de 1856. 

Manoel Felippe d`Oliveira 
Apresentada em 30 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 



 
N 198 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado, que possuo uma posse de terras nesta 
freguezia de Missão-Velha, no Sitio Genipapeiro, cujas extremas são as seguintes: Da parte 
do Nascente com terras de Feliz Gonsalves; do Poente com terras de Jose Francisco; do Sul 
na margem do rio, e do Norte com terras de Jose Joaquim. Missão-Velha 31 de Março de 
1856. 

Jose Homem da Costa 
Apresentada em 31 de Março de 1856 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 199 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha uma posse de terras 
no Sitio Taboca, a qual extre- [Fl. 46v] extrema da parte do Nascente com Joaquim Jose de 
Souza, do parte do Poente com Fulgencio Tavera; da parte do Norte com o mesmo 
Fulgencio; e da parte do Sul com Jose Gomes Leitão. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 

Joaquim de Souza. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 200 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio Pissarras, 
uma parte de terras, que extremão: Da parte do Nascente com Antonio Ferreira de Mello; da 
parte do Poente com Joaqum Manoel, e Fulgencio Tavera; da parte do Sul com os mesmos 
Fulgencio, e Joaquim Manoel, e da parte do Norte pelo riacho Genipapeiro. 
Possuo mais outra posse no Sitio Taboca, que extrema da parte do Nascente com Fulgencio 
Tavera; da parte do Poente com Joaquim de Souza; da parte do Norte com o mesmo 
Fulgencio, e da parte do Sul nas aguas, que botão para o rio Salgado. Missão-Velha 31 de 
Março de 1856. 

Miguel Ferreira dos Anjos 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 47] 
N 201 
Declaro eu abaixo assignado que possuo nesta Freguezia de Missão-Velha, no lugar 
denominado Missão-Nova, duzentas braças de terras, cujas extremas são as seguintes: Para 
parte do Nascente com terras do Mãozinha; para parte do Sul com terras de Joaquim 
Gomes, e o herdeiros de Pedro Barboza; para o Poente com o rio Velho, e para o Norte com 
terras de Antonio Grangeiro. 
Possuo mais no mesmo lugar trinta braças com as extremas seguintes: Da parte do Sul com 
terras de Manoel Antonio, para o Norte com Joaquina Maria; para o Poente com o rio-Velho; 
e para o Nascente com terras do Mãozinho. 
Possuo mais no mesmo lugar cento e cincoenta braças de terras com as extremas seguintes: 
Para o Norte com terras da mesma Joaquina Maria; para o Nascente com o rio Velho; para o 
Sul com terras de Francisco Raimundo, e para o Poente com terras de Santa Thereza. 



Jose Alves da Cruz. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 202 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo nesta freguezia de Missão-
Velha, um Sitio de terras com cincoenta braças no lugar denominado Missão-Nova, cujas 
extremas são as seguintes: para parte do Nascente com terras de Manoel Antonio; para o 
Sul com terras de Antonio Grangeiro; para o Norte [Fl. 47v] com terras de Jose Alves; e para 
o Poente com terras de Santa Thereza. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 

Francisco Raimundo de Souza. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 203. 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo nesta freguezia de Missão-
Velha, uma posse de terras, no Sitio denominado Emboscadas, cujas extremas são as 
seguintes: Da parte do Nascente na margem do rio Salgado; da parte do Sul com terras de 
Vicente Ferreira; da parte do Norte com terras de Jose Ferreira, da parte do Poente com 
terras do Caldeirão com meia legua de fundos. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 

Joaquim Antonio de Mello. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 204 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Terra Vermelha, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com Thomaz Sabino; pelo lado 
Poente com o Major Antonio Joaquim de Santa Anna; pelo lado do Norte com meia legua de 
fundos, e pelo lado do Sul com  o riacho do Genipapeiro. Missão-Velha 30 de Março de 
1856. 

Jose Luiz da Silva 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 48] 
N 205 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Chabocão, na beira do rio Salgado, uma posse de 
terras de cincoenta braças, extremada amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado do 
Nascente com o Major Daniel Pereira d`Azevêdo; pelo lado do Poente com João Pereira; 
pelo lado do Norte com meia legua de fundos; e pelo lado do Sul extrema com o mesmo rio 
Salgado á margem do mesmo rio. 
Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

Jose Luiz da Silva. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 



O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 206 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Terra-Vermelha, uma posse de terras, extremando 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com Antonio Monteiro no riacho do 
Pedro; pelo lado do Poente com minha sogra Maria d`Annunciação do Senhor; pelo lado do 
Norte do pé do Genipapeiro com meia legua de fundos, e pelo lado do Sul com Maria 
d`Annunciação do Senhor. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

Joze Luiz da Silva 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 48v] 
N 207 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Caiçara uma posse de terras, extremando 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com terra do Murcego; pelo lado 
do Poente com as terras das Arueiras; pelo lado do Norte com Dona Anna de Miranda, e pelo 
lado do Sul com Dona Anna Martins de Oliveira. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

Pedro de Mattos Souza. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 208 
Eu abaixo assignado Manoel da Silva Lima sou Senhor e possuidor de um Sitio de terras 
nesta freguezia de Missão-Velha, no lugar denominado Arueiras, as suas extremas são as 
seguintes: Da parte do Nascente com terras dos herdeiros da finada Maria Jose, e da parte 
do Poente com terras de João Pimenta; para o Sul com as aguas pendentes com o rio 
Salgado, e para o Norte com o riacho Genipapeiro. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 

Manoel da Silva Lima 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 49] 
N 209 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Xumbada, uma posse de terras de quarenta e uma 
braças, extremando amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado do Nascente com Ignacio 
da Penha; pelo lado do Poente com Maria Antonia; pelo lado do Norte com á margem do rio 
Batateira, e pelo lado do Sul com os possuidores do Sitio Salôbra. Missão-Velha 30 de Março 
de 1856. 

Pedro de Mattos Souza 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 210 



Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado da forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Tapera, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com Jose Bento de Figueredo; 
pelo lado do Poente com o Reverendo Antonio Pereira de Vasconcellos; pelo lado do Norte 
com o mesmo Reverendo Antonio Pereira, e pelo lado do Sul a Serra Araripe. Missão-Velha 
30 de Março de 1856. 

Francisco Jose da Costa 
Apresentada em 31 de Março de 1956. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 49v] 
N 211 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Riacho das Palmeiras, uma posse de terras, 
extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com o Reverendo 
Antonio Pereira de Vasconcellos; pelo lado do Poente com Antonio Cardozo dos Santos, pelo 
lado do Norte com terras de Missão-Nova, e pelo lado do Sul com os possuidores do pé da 
Serra. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

Francisco Jose da Costa. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 50] 
N 213 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, um Sitio de terras, no lugar denominado Serra do Matto de tresentos mil 
reis, extremando para o Nascente com Antonio Luiz, e para o Poente com a estrada que 
segue das Barreras para o Jardim; para o Norte com o Sitio Santo Ignacio, e para o Sul com 
a Serra Araripe. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 

Manoel Alexandre Pereira 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 214 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Terra Vermelha, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado do Nascente com Jose Luiz Em um marco de 
pedra; pelo do Poente com o mesmo Jose Luiz em outro marco de pedra; pelo lado do Norte 
com o dito Jose Luiz tão bem em um mrco de pedra, e pelo lado do Sul na frente do riacho 
Pedro. Missão-Velha 29 de Março de 1856. 

Antonio Joaquim da Silva 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 50v] 
N 215 
Eu abaixo assignado declaro como administrador dos bens do finado meo pai; que possuo 
nesta freguezia de Missão-Velha, nove posses de terras no valor de seiscentos quatorze mil 



e oitocentos noventa e sete reis no Sitio da Tapera, extremado da maneira seguinte: Pelo 
lado de baixo com Terra Nova; pelo de cima com terras de Jose Pereira; pelo Norte com a 
Serra do Mãozinha, e pelo Poente com terras do Santissimo Sacramento. 
Declaro mais que possuo, tão bem como administrador, na Serra do Mãozinha desta 
freguezia de Missão-Velha, duas posses no valor de deis mil reis cada uma, tendo sido 
avaliado o Sitio por cem mil reis. Missão-Velha 26 de Março de 1856. 

Antonio Tavares Muniz 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 216. 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Juazeiro uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com terras do Riacho Sêcco; pelo 
lado do Poente o rio Velho; pelo lado do Norte com Alexandre Alves Lima, e pelo lado do Sul 
com [Fl. 51] Andre Bizerra. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 

João Alves Lima. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 217 
Declaro que sou possuidora de um sitio de terras de crear nesta freguezia de Missão-Velha, 
no rio Salgado á margem direita, no lugar denominado Barra da Caiçara, com meia legua de 
fundos, extremando da parte de cima com terras de Bernardo Jose Pessoa, e da parte de 
baixo com terras de Gonsalo Coêlho, e para constar mandei passar a prezente declaração, 
para ser registrada no conformidade da Lei das terras No 601; e por não saber ler, nem 
escrever, pedo ao Senhor Antonio Cardozo de Aguiar esta por mim passasse, e assignasse. 
Barra da Caiçara 12 de Março de 1856. Assigno a rogo de Luiza Maria de Souza 

Antonio Cardoso d`Aguiar 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 218 
Declaro que sou possuidor de um sitio de terras de crear nesta freguezia de Missão-Velha, 
no riacho das Antas com quatro centos e cinco [Fl. 51v] e cincoenta braças no lugar 
denominado Posso da Mancinha, á margem direita, com meia legua de fundos, extremando 
da parte de cima com terras da viúva Felippa Thereza, e da parte de baixo com terras de 
Antonio Ferreira dos Santos; e para constar mandei passar a presente declaração, para ser 
registrada na conformidade da Lei das terras No 601; e por não saber ler, nem escrever, pedi 
ao Senhor Antonio Cardozo de Aguiar esta por mim passasse, e a meo rogo assignasse. 
Riacho das Antas 11 de Março de 1856. Assigno a rogo de Manoel Antonio de Oliveira 

Antonio Cardoso d`Aguiar 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 



N 219 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no lugar denominado Cupim, uma posse de terras, de cento e noventa mil 
reis, extremada amigavelmente na forma seguinte: - Pelo lado do Nascente com Jose Gomes 
Pinto; pelo lado do Poente com o Commandante Superior Francisco Tavares Quintal; pelo 
lado do Norte com os possuidores do riacho Genipapeiro, e pelo lado do Sul com o Major 
Manoel Furtado Leite á margem do rio Salgado. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 

Jose Maria da Silva 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 52] 
N 220 
Declaro eu abaixo assignado que possuo uma sorte de terras no riacho das Palmeiras, cito 
nesta freguezia de São Jose de Missão-Velha, que me hove por herança; suas 
confrontações são as seguintes: Extrema pelo Nascente com terras das Barreiras; pelo 
Poente com terras de Santa Anna; pelo Norte com terras de Missão-Nova, e pelo Sul com 
terras do Sipó, e Limoeiro. Sua extenção não é conhecida. Tapera 29 de Março de 1856.  

Jose Bento de Figueiredo 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 221 
Declaro eu abaixo assignado que possuo um Sitio de terras na Tapera, cito nesta freguezia 
de São Jose de Missão-Velha, que me hove por herança, e compra; suas confrontações são 
as seguintes: Extrema pelo Nascente com terras das Barreiras; pelo Poente na Serra 
Araripe; pelo Norte com terras do Limoeiro, e pelo Sul com terras de Antonio Bento. Sua 
extenção não é conhecida. Tapera 29 de Março de 1856.  

Jose Bento de Figueredo 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 222 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Breginho, cento e cincoenta braças de terras, 
extremada amigavel [Fl. 52v] mente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente na divisão 
das aguas, que dependem para Missão-Nova; pelo lado do Poente com os possuidores do 
Sitio Cerquinha; pelo lado do Norte com os herdeiros do finado Bernardo Pereira de Brito, e 
pelo lado do Sul com os herdeiros da finada Dona Rita de Caldas Neves. Missão-Velha 31 de 
Março de 1856. Jose Gonsalves Lima. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 223 
Eu abaixo assignado Ipolito Pereira sou Senhor, e possuidor de uma posse de terras nesta 
freguezia de Missão-Velha, no lugar denominado Cruz d`Almas, cujas extremas são as 



seguintes: Da parte do Nascente com aguas pendentes para Missão-Nova; da parte do 
Poente com aguas pendentes para Brejão, para o Sul com Manoel João, e para o Norte com 
o Padre Landim. Canna-brava 31 de Março de 1856. 

Ipolito Pereira do Nascimento 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 224 
Eu abaixo assignado Ipolito Pereira sou senhor, e possuidor de uma posse de terras nesta 
freguezia de Missão-Velha, no lugar denominado Cerquinha, cujas extremas são as 
seguintes: Da parte do Nascente com os orfãos da finada Mariana, para o Poente [Fl. 53] 
com os orfãos do finado Joaquim Francisco; para o Sul com aguas pendentes do Breginho, e 
para o Norte com o riacho do Mimozo. Cana brava 31 de Março de 1856. Ipolito Pereira do 
Nascimento 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 225 
Declaro eu abaixo assignado, como procurador de meo Conhado Francisco da Cruz Neves, 
para ser registrado que elle possue nesta freguezia uma porção de terras em commum no 
Sitio Salobro, que fica entre a Serra do Mãozinha, e a ponta da Serra do Araripe, chamada 
Sobradinho. Misssão Velha 24 de Março de 1856. 

Francisco Tavares Quintal 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 

 
N 226 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo nesta freguezia de Missão-
Velha no Sitio denominado Canta Gallo, em commum com seus possuidores, uma parte de 
terras. Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

Francisco Tavares Quintal 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 227 
Declaro eu abaixo assignado, como procurador de minha Mai Maria Antonio de Jesuz, para 
ser registrado, que ella possue nesta freguezia de Missão-Velha, no Sitio Buraco, que 
extrema da parte do Sul com San- [Fl. 53v] Santa Roza, e do Norte com o sitio São João, 
uma porção de terras em commum outros possuidores. Missão-Velha 21 de Março de 1856. 

Francisco Tavares Quintal 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 228 



Declaro eu abaixo assignado, como procurador de minha Mai Maria Antonia de Jesuz, para 
ser registrado, que ella possue nesta freguezia de Missão o sitio de terras Santa Roza em 
commum com alguns filhos, extremando da maneira seguinte: Da parte do Sul com terras do 
Bodó; da parte do Norte com terras do Buraco; da parte do Nascente com terras do Varzinha 
e Aleixo, e da parte do Poente com o Araripe. Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

Francisco Tavares Quintal 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 229 
Declaro eu abaixo assignado, como procurador de minha Mai Maria Antonia de Jezus, para 
ser registrado, que ella possue nesta freguezia de Missão Velha, o Sitio Barreiros, cujas 
limitação são as seguintes: Na margem do riacho Caxueira, meia legua de extenção, 
pegando da passagem do Dizimeiro. Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

Francisco Tavares Quintal 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 54] 
N 230 
Declaro eu abaixo assignado, como procurador de Minha Mai Maria Antonia de Jesus, para 
ser registrado, que ella possue nesta freguezia de Missão-Velha em commum com outros 
herdeiros, o Sitio Grangeiro, que extrema da parte do Nascente com terras do Genipapeiro, 
tendo de Nascente a Poente uma legua, e por outro lado extrema com o Sitio São Gonçalo. 
Missão-Velha 24 de Março de 1856. 

Francisco Tavares Quintal 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 231 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo nesta freguezia de Missão-
Velha, o Sitio de terras Buraco em commum com dous filhos orfãos, extremando da maneira 
seguinte: Da parte do Sul com terras do Riachão; da parte do Norte com terras de Santa 
Roza; da parte do Nascente com terras do Aleixo, e da parte do Poente com o Araripe. 
Missão Velha 24 de Março de 1856. Francisco Tavares Quintal.  
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 232 
Declaro eu abaixo assignada, para ser registrado, que possuo, uma parte de terras na 
freguezia de Missão-Velha, no Riacho do Genipapeiro, Sitio Arueira com as extremas 
siguintes: Da parte do Nascente extremado com dona Josefa, e da parte do Poente com 
Manoel da Silva Lima, tendo para o lado do Sul [Fl. 54v] meia legua de fundos. Genipapeiro 
31 de Março de 1856. A rogo da declarante Joaquina Maria de Jesus – Pe. Jose da Costa 
Homem. Apresenta em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 



 
N 233 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Chabocão, uma posse de terras extremando 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente no rio Salgado; pelo lado do 
Poente com meia legua de fundos; pelo lado do Norte na barra do dito riacho Chabocão, e 
pelo lado do Sul com Joaquim Ferreira da Costa. Missão Velha 31 de Março de 1856. Maria 
da Conceição Lins de Mello. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 234 
Declaro eu abaixo assignado, como tutor dos orfãos Mariano Francisco, e Anna que os 
meninos possuem em partes iguais uma parte de terras do valor de onze mil duzentos e 
quarenta e um reis, no Sitio Arueira avaliado por trinta mil reis na freguezia de Missão. 
Missão-Velha 31 de Março de 1856. Manoel da Silva Lima.  
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 235 
Declaro eu Joaquim Gonsalves Dantas, que [Fl. 55] possuo no Sitio da Pinheira, na 
freguezia de Missão-Velha, uma posse de terras extremando pelo Poente com a Serra do 
Araripe, pelo Nascente com terras das Varzinhas; pelo Norte com terras da Gameleira, e pelo 
Sul com terras de São João. Pilar 8 de Março de 1856. Joaquim Gonsalves Dantas. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 236 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo na freguezia de Missão-Velha cento e vinte oito 
braças e meia de terras no Sitio Missão-Nova, extremada da parte do Norte com Jose Alves; 
da parte do Sul com Jose Tavares; da parte do Poente com o rio-Velho, com os fundos para 
a Serra do Mão-zinha, que fica para o Nascente. Possuo mais no mesmo Sitio uma posse de 
dezoito mil reis. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Manoel Antonio de Sá. Apresentada em 
31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 237 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Breginho quarenta braças de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente em trinta e duas braças e meia, á 
extremar com as aguas de Missão-Nova; pelo lado do Poente com quarenta braças; pelo 
lado do Poente com quarenta braças, a extremar com Joaquim Francisco dos San- [Fl. 55v] 
Santos no Sitio Cerquinha; pelo lado do Norte com os herdeiros da finada dona Ritta de 
Caldas Neves, e pelo lado do Sul com os herdeiros do Luiz Correia. Missão-Velha 31 de 
Março de 1856. Manoel Felippe d`Oliveira.  



Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 238 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Cerquinha, uma posse de terras de vinte e tres 
braças, extremando amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os 
herdeiros da finada dona Ritta de Caldas Neves; pelo lado do Poente com o Sitio Pedras de 
fôgo; pelo lado do Norte com Angelo Francisco dos Santos; pelo lado do Sul com João 
Antonio de Jesus. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Manoel Felippe de Oliveira.  
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 239 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Varzea do rio, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com á margem do rio Salgado, 
pelo lado do Poente com meia legua de [Fl. 56] de fundos; pelo lado do Norte com os 
herdeiros do mesmo Sitio e pelo lado do Sul com os mesmos possuidores anexos. Missão-
Velha 31 de Março de 1856. João Damaceno Barros d`Araujo. Apresentada em 31 de Março 
de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 240 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Santa Anna, uma posse de terras de vinte mil reis, 
extremada amigavelmente na forma seginte: Pelo lado do Nascente com os possuidores de 
Missão Nova; pelo lado do Poente, com os possuidores do Sitio Brejão; pelo lado do Norte 
com Jolião Pereira, e pelo lado do Sul com meo mano Manoel Vieira da Silva. Missão-Velha 
31 de Março de 1856. Pedro Vieira da Silva. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 241 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Forquilha, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente no rio das Barreras; pelo lado do 
Poente no Bachio de todos os Santos com o Bentos, pelo lado do Norte com os mesmos 
herdeiros Joaquim Paes, e pelo lado do Sul com a mesma herdeira Fe- [Fl. 56v] Felicia 
Maria. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Francisco Carlos de Rezende. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 242 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, um Sitio de terras 
no lugar denominado Forquilha, cujas extremas são as seguintes: Da parte do Nascente 



extremando com terras de Jose Ribeiro; do Poente com terras de Antonio bento; do Sul com 
terras dos herdeiros de Jose Paes, e do Norte com terras de João Ferreira Lima. Missão-
Velha 31 de Março de 1856. Raimundo Pereira da Silva.  
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 243 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Tapera, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com terras do mesmo Sitio; pelo 
lado do Poente com terras do Santissimo Sacramento no rialengo; pelo lado do Norte com 
Jose Pereira, e pelo lado do Sul com Antonio Maria do Espirito Santo. Missão-Velha 31 de 
Março de 1856. Jose Ferreira da Costa. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 57] 
N 244 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Joazeiro, uma posse de terras de vinte braças, 
extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente nos balanços do 
Riacho Secco; pelo lado do Poente á margem do rio Velho; pelo lado do Norte com meo 
mano Francisco Alves Lima, e pelo lado do Sul com Antonio Luiz Correia. Missão-Velha 31 
de Março de 1856. Alexandre Alves Lima. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 245 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Barrêras, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com o Sitio Canta Gallo; pelo lado 
do Poente com o Reverendo Antonio Pereira de Vasconcellos; pelo lado do Norte, com o 
mesmo Padre Antonio Pereira, e pelo lado do Sul com Benedicto Capote. Missão 31 de 
Março de 1856. Jose Ignacio da Costa. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 246 
Eu abaixo assignado declaro, para ser regis- [Fl. 57v] trado na forma da Lei, que possuo na 
freguezia de Missão-Velha, no Sitio denominado Juazeiro noventa e tres braças e meia de 
terras, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com a Serra do 
Mãozinha, pelo lado do Poente com Jose Paes á margem do rio Velho; pelo lado do Norte 
com João Francisco do Nascimento, e pelo lado do Sul com Jose Marques de Lima. Missão-
Velha 31 de Março de 1856. Jose Ignacio da Costa. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 247 



Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Emboscada, uma posse de terras extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os possuidos do mesmo Sitio; 
pelo lado do Poente com o Major Izidoro Mariano de Sá; pelo lado do Norte com a margem 
do rio Salgado, e pelo lado do Sul com meia legua de fundos á extremar com o Sitio 
Gameleira. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Joaquina Jose de Mello. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 248 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo [Fl. 58] na 
forma da Lei, na freguezia de Missão-Velha no Sitio denominado Santo Ignacio, uma posse 
de terras de setenta seis mil seiscentos e trinta e quatro reis, extremando amigavelmente na 
forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os possuidores do mesmo Sitio; pelo lado do 
Poente com os possuidores do Sitio Gameleira, pelo lado do Norte com a estrada, que segue 
de Barreiras o Jardim, e pelo lado do Sul com o corrente da Serras do Matto. Missão-Velha 
31 de Março de 1856. Manoel Alexandre Pereira. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 249 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Riacho Secco, uma posse de terras de cento vinte e 
uma braças e meia, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente 
com terras da Serra do Mãozinha; pelo lado do Poente com terras de Missão Nova; pelo lado 
do Norte com Manoel Luiz, e pelo lado do Sul com Jose Dantas. Missão-Velha 31 de Março 
de 1856. Manoel Alexandre Pereira 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 250 
Eu abaixo assignado declaro para ser re- [Fl. 58v] registrado que possuo na freguezia de 
Missão-Velha, no Sitio denominado Juazeiro, uma posse de terras de cinco braças e meia, 
extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com terras da Serra do 
Mãozinha; pelo lado do Poente com Jose Paes á margem do rio Velho; pelo lado do Norte 
com Jose Ignacio da Costa, e pelo lado do Sul com minha sogra Anna Borges. Missão-Velha 
31 de Março de 1856. Jose Marques de Lima.  
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 251 
Declaro que sou dono e possuidor de uma pequena posse de terras no lugar denominado 
Riacho Secco desta Freguezia de Missão-Velha, cujas terras pela parte do Nascente 
extremão com terras dos Senhores Tavares, do Poente com Andre Jose Ferreira, e do Sul e 
Norte com Manoel Alexandre de Santa Anna, e seos irmãos; sendo assim extremadas, faço 
o presente exemplar que será feito o competente registro. Missão-Velha 30 de Março de 



1856. Assigno a rogo do dono das terras Jose Dantas Texeira – Roberto Francisco de 
Menezes Cavalcante. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 252 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, nesta freguezia de 
Missão-Velha, uma posse de terras [Fl. 59] no Sitio Caxueira, cujas extremas são as 
seguintes: Da parte do Poente com terras de Anna Joaquina; da parte do Sul com o rio, e da 
parte do Norte terras do Genipapeiro, com meia legua de fundos. Missão-Velha 31 de Março 
de 1856. Manoel Antonio de Castro. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 253 
Declaro que sou possuidor de um Sitio de terras de plantar e crear nesta freguezia de 
Missão, nas Barrêras, com tresentas braças com as extremas seguintes: Para parte de cima 
com o Reverendo Antonio Pereira de Vasconcellos, para baixo com os herdeiros do Sitio 
Forquilha, e para o Poente, e o Nascente com meia legua de fundos; e para constar passo a 
presente declaração, para ser registrado na conformidade da Lei das terras No 601; do que 
para constar passo a presente de meo proprio punho. Missão-Velha 30 de Março de 1856. 
Joaquim Alves da Cruz. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 254 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, que possuo uma posse de 
terras nesta Freguezia de Missão-Velha no Sitio Juazeiro, cujas extremas são as seguintes: 
Da parte do Poente com terras do Santissimo As- [Fl. 59v] Sacramento; para parte do 
Nascente com terras de Antonio Tavares; da parte do Sul com terras de João Gomes, e da 
parte do Norte com terras Antonio Maria. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Antonio 
Correia de Azevedo. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 255 
Declaro que possuo uma posse de terras no Sitio Cruz de Almas desta freguezia de Missão-
Velha, cujas terras extremão pelo Nascente com terras de Missão Nova, para o poente com 
o Brejão, para o Sul com o Padre Jose de Salles Landim; pela parte do Norte com Justino 
Pereira do Nascimento. Missão-Velha 30 de Março de 1856. A rogo de minha filha Joanna 
Pereira de Jezus, Joaquim Severo dos Santos. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 256 
Declaro eu abaixo assignado, como Tutor do orfão Antonio, que elle possuo nesta freguezia 
de Missão-Velha, uma posse de terras no lugar denominado Caxueira, para ser registrado, 
no valor de vinte e dois e quatro centos reis, extremando da parte do Poente com terras de 
Jose João, ao Nascente com Manoel Antonio, do Sul com o rio, e do Norte com terras do 



Genipapeiro com meia legua de fundos. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Jose Joaquim 
de Santa Anna. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 60] 
N 257 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, como Tutor da orfaã Anna, que ella 
possue nesta freguezia de Missão-Velha, no lugar Caxueira, uma posse de terras no valor de 
vinte e dois mil e quatro centos reis, extremado da parte do Poente com Manoel Antonio, do 
Nascente com Manoel Ribeiro, do Sul com o rio, do Norte com terras do Genipapeiro com 
meia legua de fundos. Missão-Velha 31 de Março de 1856. Jose Joaquim de Santa Anna. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 258 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado na forma da Lei, nesta freguezia de 
Missão-Velha, uma posse de terras no Sitio Caxoeira, cujas extremas são as seguintes: Da 
parte do Poente com terras de Jose Moreira; da parte do Nascente com terras de Antonio 
Correia; da parte do Sul com o rio, e da parte do Norte com terras do Genipapeiro com meia 
legua de fundos Missão-Velha 31 de Março de 1856. Jose Gomes Pinto. = Apresentada em 
31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 259 
Eu abaixo assignado Manoel da Silva Lima sou senhor e possuidor de uma posse de terras 
nesta freguezia de Missão-Velha, no lugar denominado A [Fl. 60v] Arueiras; as suas 
extremas são as seguintes: Da parte do Nascente com Antonio Joaquim de Santa Anna, e da 
parte do Poente com dona Jozefa, da parte do Sul com as aguas pendentes com o rio 
Salgado; e para o Norte no riacho Genipapeiro. Missão-Velha 31 de Março de 1856. 
Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 260 
Eu abaixo assignado Manoel da Silva Lima sou Senhor, e possuidor de uma posse de terras 
nesta freguezia de Missão-Velha, no lugar denominado Cantinho; as suas extremas são as 
seguintes: Da parte do Nascente com Joaquim Loppes do Bilhar, e da parte do Poente com 
Jose Luiz; do Sul com Maria Germana, e do Norte com o riacho Genipapeiro. Missão-Velha 
31 de Março de 1856. Apresentada em 31 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 261 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo na freguezia de Missão-Velha trinta e tres braças 
de terras no Sitio Arraial, na beira do rio Salgado do lado do Norte. Missão-Velha 1.o de Abril 
de 1856. Francisco Ribeiro de Castro. = Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 61] 



N 262 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo nesta freguezia de São Jose de Missão-Velha 
duas partes de terras, uma no Sitio Mondeis, no pe da serra Araripe, que extrema da parte 
do Nascente com terras do Sitio Silverio, da parte do poente no riacho denominado Mondeis; 
da parte do Norte com terras do Senhor Bernardo Homem da Costa, e da parte do Sul na 
xaã da Serra Araripe; e a outra é em Cruz de Almas no riacho de Santa Anna, que extrema 
da parte do Nascente com terras de Missão-Nova e Barreiras; da parte do poente em aguas 
pendentes para o sitio Brejão, da parte do Norte com terras de Antonio Semeão, e da parte 
do Sul com terras de Julião Francisco. Missão Velha 4 de Abril de 1856. Antonio Furtado de 
Figueredo. = Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 263 
Declaro que sou possuidor de uma parte de terras de vinte mil reis, de plantar, e crear, na 
freguezia de Missão-Velha, no lugar riacho Canta Gallo, extremando para parte de cima com 
dona Anna Maria de Jesus, e para baixo com os outros herdeiros do mesmo Sitio, para o 
Nascente com meia legua de fundos, e para o Poente com terras das Barreiras; e para 
constar passo a presente declarado para ser registrado na Lei das terras No 601, e para 
constar passo a presente. Missão-Velha 31 de Março de 1856 Joaquim Alves da Cruz. = 
Apresentada em 10 de Março de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 61v] 
N 264 
Declaro que, como administrador do bens de Santo Antonio, que elle é possuidor de um Sitio 
de terras de plantar e crear na freguezia de Missão-Velha, no lugar Missão-Nova, 
extremando para o Nascente no rio Velho, para cima com Joaquim Gomes, para baixo com 
Francisco Xavier de Sá, e para o Poente com meia legua de fundos; e para constar passo a 
presente declaração para ser registrado na conformidade da Lei das terras N.o 601; e para 
constar passo a presente. Missão-Velha em 31 de Março de 1856. Joaquim Alves da Cruz. = 
Apresentada em 10 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 265 
Declaro eu abaixo assignado, por mim, e por meos filhos, de quem sou Tutora, que 
possuimos umas partes de terras no Sitio Valentim, cito nesta freguezia de São Jose de 
Missão-Velha, e confrontão assim: Pelo Nascente com terras do Sitio Santa Maria; pelo Sul 
em cima da SerraAraripe; pelo Norte com o riacho, que vem das Varzinhas, e pelo Poente 
com terras do Sitio Cafundó. Santa Maria 29 de Março de 1856. Ritha Leite da Cunha. = 
Apresentada em 10 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 266 
Declaro eu abaixo assignado, por mim, e por meos filhos, de quem sou Tutor, que possuimos 
umas partes de terras no Sitio [Fl. 62] Santa Maria, cito nesta freguezia de Missão-Velha 
confrontão assim: Pelo Nascente com terras do Sitio Cercadinho, pelo Sul em cima da Serra 



Araripe, pelo Poente com terras do Sitio Valentim, pelo Norte com o riacho que desse das 
Varzinhas. Santa Maria 29 de Março de 1856. Ritha Leite da Cunha. Apresentada em 10 
d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 267 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Missão Nova, uma posse de terras de setenta e cinco 
braças, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente á margem do 
rio Missão Nova; pelo lado do Poente com meia legua de fundos; pelo lado do Norte com 
Manoel Jacob do Nascimento, e pelo lado do Sul com Pedro Vieira de Santa Anna. Missão 
Velha 10 de Abril de 1856. Jose Caetano Alves do Nascimento. = Apresentada em 10 d`Abril 
de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 268 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo, na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Tapera, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os possuidores do Talhado, 
pelo lado do Poente com Jose Bento de Figueredo, pelo lado do Norte com o riacho de To- 
[Fl. 62v] de Todos os Santos, e pelo lado do Sul com a Serra Araripe. 
Declaro mais uma parte de terras no mesmo Sitio, que me houve por legitima de minha mai. 
Missão-Velha 30 de Março de 1856. Antonio Bento de Fegueredo. = Apresentada em 10 de 
d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 269 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Limoeiro, tres posses de terras, que me houve por 
compra, extremadas na forma seguinte; Pelo lado do Nascente com o Reverendo Antonio 
Pereira de Vasconcellos; pelo lado do Poente com o Sipó; pelo lado do Norte no riacho de 
Todos os Santos, e pelo lado do Sul com a Serra Araripe. Missão-Velha 30 de Março de 
1856. Antonio Bento de Figueredo. = Apresentada em 10 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 270 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Riacho das Palmeira, uma posse de terras, 
extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com o Reverendo 
Antonio Pereira de Vasconcellos; pelo lado do Poente com Antonio Cardozo dos Santos; pelo 
lado do Norte [Fl. 63] com terras de Missão-Nova, e pelo lado do Sul com os possuidores do 
pé da Serra. Missão-Velha 30 de Março de 1856. Antonio Bento de Figueredo. = 
Apresentada em 11 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 



N 271 
Declaro eu Joanna Maria de Lira que nesta freguezia de Missão-Velha, possuo uma posse 
de terras, que comprei a um herdeiros do finado João Luiz Tavares, no riacho denominado 
Caiçara, de cujas extenções, e extremas não menciono por estarem indivizas, tendo ditas 
terras meia legua de fundos para o lado do riacho. Missão-Velha 10 d`Abril de 1856. Joanna 
Maria de Lima. = Apresentada em 11 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 272 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Limoeiro, uma posse de terras, extremada 
amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com terras do Riacho do meio; 
pelo lado do Poente com terras do Sitio Sipó, pelo lado do Norte com o Reverendo Antonio 
Pereira de Vasconcellos, e pelo lado do Sul com a Serra Araripe. Missão-Velha 12 d`Abril de 
1856. Jose da Rocha Santos. = Apresentada em 11 de Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 63v] 
N 273 
Eu abaixo assignado declaro para ser reegistrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Riacho do Arraial, uma posse de terras no valor de 
seis mil duzentos e cincoenta reis, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado 
do Nascente com os possuidores do Sitio Ossos; pelo lado do Poente com Pedro Jose de 
Alcantara; pelo lado do Norte com o mesmo rio, e pelo lado do Sul com os possuidores do 
Sitio Santa Thereza. Missão-Velha 15 d`Abril de 1856. Manoel Joaquim de Queiróes. = 
Apresentada em 10 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 274 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-velha, no Sitio denominado Lameiro, uma posse de terras no valor de nove mil 
quatro centos e vinte oito reis, extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do 
Nascente com Flugencio Taveira da Silva; pelo lado do Poente com o Reverendo Manoel 
Joaquim Aires do Nascimento; pelo lado do Norte com o Comandante Superior Francisco 
Tavares Quintal, e pelo lado do Sul com os possuidores do Sitio Posso. Missão-Velha 15 
d`Abril de 1856. Manoel Joaquim de Queiróes. = Apresentada em 15 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 64] 
N 275 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Flores, uma posse de terras, no valor de deis mil reis, 
extremada amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os possuidores do 
Sitio Mondez; pelo lado do Poente com os possuidores do Sitio Côcos; pelo lado do Norte 
com os possuidores do Sitio Criôlos, e pelo lado do Sul com a Serra Araripe. Missão-Velha 
15 d`Abril de 1856. Manoel Joaquim de Queirós. = Apresentada em a data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 



 
N 276 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio denominado Flores, uma posse de terras no valor de oito mil reis, 
extremado amigavelmente na forma seguinte: Pelo lado do Nascente com os possuidores do 
Sitio Mondez; pelo lado do Poente com os possuidores do Sitio Côcos; pelo lado do Norte 
com os possuidores do Sitio Criôlos, e pelo lado do Sul com a Serra Araripe. Missão-Velha 
15 d`Abril de 1856. Jose Joaquim de Queiroes. = Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 277 
Declaro eu Manoel Gonsalves Chaves, que possuo no Sitio da Serra do Mãozinha [Fl. 64v] 
da freguezia de Missão-Velha, com a posse de terras, extremando pelo Nascente com terras 
do Livramento no pés da ladeira, pelo Poente com o mesmo facão da dita Serra, pelo Sul 
com terras de São Pedro, e pelo Norte com terras do Olho dágua Comprido. Oitis 5 de Maio 
de 1855. Manoel Gonsalves Chaves. = Apresentada em 16 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 278 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma posse de terras no Sitio Belem da Serra do Mãozinha, extremando da parte do 
Nascente com terras do Sitio São Pedro; da parte do Poente com terras dos Tavares no 
facão da mesma serra; para o Norte com terras do finado Francisco Pereira, e para o Sul 
com o Sitio Mudubim. Missão Velha 17 d`Abril de 1856. Maria de Santa Anna. = Apresentada 
na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 279 
Eu abaixo assignado declara para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma posse de terras no Sitio Belem da Serra do Mãozinha, extremando da parte do 
Nascente com terras do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares no 
facão da mesma Serra; para o Norte com terras de Francisco [Fl. 65] Pereira, e para o Sul 
com terras do Sitio Modubim. Missão-Velha 17 de Abril de 1856. Francisco Nóia de Oliveira. 
= Apresentada em data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 280 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma parte de terras no Sitio Belem da Serra do Mão-zinha, extremando da parte do 
Nascente com terras do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares no 
facão da mesma Serra; para o Norte com os herdeiros do finado Serafim Pereira, e para o 
Sul com terras do Sitio Modubim. Missão-Velha 17 de Abril de 1856. Jacintho Vieira. 
Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 



N 281 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma parte de terras, no Sitio Belem, da Serra do Mãozinha, extremado da parte do Nascente 
com terras do sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares, no facão da 
mesma Serra; para o Norte com terras de Francisco Pereira, e para o Sul com terras do Sitio 
Modubim. Missão-Velha 17 d`Abril de 1856. Jacintho Gomes dos Santos. = Apresentada na 
data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 65v] 
N 282 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão Velha, 
no Sitio Malhado d`areia, no riacho do Genipapeiro, uma posse de terras, extremando da 
parte do Nascente no ponta do alto grande do bebedor, da parte do Poente com terras de 
Jose de Mello; para o Norte com Terra-Vermelha, e para o Sul com o rio Salgado. Missão-
Velha 17 de Abril de 1856. Joaquim Loppes da Silva; = Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 283 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma parte de terras, no Sitio Belem da Serra do Mãozinha, extremado da parte do Nascente 
com terras do Sitio São Pedro, da parte do poente com terras do Tavares no facão da 
mesma serra; para o Norte com terras de Francisco Pereira, e para o Sul com terras do Sitio 
Modubim. Missão-Velha 17 de Abril de 1856. Andre Jose de Guimarães. = Apresentada em 
17 d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 284 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma parte de terras, no Sitio Serrinha da Serra do Mãozinha, extremado da parte do 
Nascente com terras do Livramento, da parte do Poente no fa- [Fl. 66] facão da mesma 
Serra; para o Norte com terras do Sitio Olho d`agua Comprido, e para o Sul com terras do 
Sitio São Pedro. Missão-Velha 17 d`Abril de 1856. Joaquim Loppes da Silva. Apresentada 
em data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 285 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma posse de terras no Sitio Belem da Serra do Mãozinha, extremado da parte do Nascente 
com terras do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares no facão da 
mesma Serra, e para o Norte com terras dos herdeiros do finado Serafim Pereira, e para o 
Sul com o Sitio Modubim. Missão-Velha 17 d`Abril de 1856. Maria dos Reis. = Apresentada 
em 18 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 286 



Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão Velha, 
uma posse de terras, no Sitio Belem da serra do Mãozinha, extremada da parte do Nascente 
com terra do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares no facão da 
mesma Serra; para o Norte com terras dos herdeiros do finado Serafim Pereira, e para o Sul 
com o Sitio Modubim. Missão-Velha 17 d`Abril de 1856. Maria Antonia. = Apresentada em 18 
de Abril de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 66v] 
N 287 
Eu abaixo assignado declaro, como encarregado dos bens dos orfãos dos finados Pedro 
Pereira da Luz, e Maria do Nascimento, que elles possuem na freguezia de Missão-Velha, 
duas posses de terras no Sitio Belem da Serra do Mãozinha; extremado da parte do 
Nascente com terras do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares no 
facão da mesma Serra; para o Norte com terras dos herdeiros do finado Serafim Pereira, e 
para o Sul com terras do Sitio Modubim. Missão-Velha 17 d`Abril de 1856. Manoel Pereira da 
Luz. Apresentada em 18 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 288 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
uma posse de terras, no Sitio Belem da Serra do Mãozinha, extrema da parte do Nascente 
com terras do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos Tavares no facão da 
mesma Serra; para o Norte com terras dos herdeiros do finado Serafim Pereira, e para o Sul 
com o sitio Modubim. Missão-Velha 17 de Abril de 1856. Manoel Pereira da Luz. 
Apresentada em 18 de d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 289 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão Velha, 
uma posse de terras no Sitio Belem da Serra do Mãozinha, extrema- [Fl. 67] extremado da 
parte do Nascente com terras do Sitio São Pedro, da parte do Poente com terras dos 
Tavares no facão da mesma serra; para o Norte com terras dos herdeiros do finado Serafim 
Pereira, e para o Sul com o Sitio Modubim. Missão-Velha 17 d`Abril de 1856. Francisco 
Maria. = Apresentada em 18 d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 290 
Declaro eu abaixo assignado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, de uma e outra 
parte do riacho das Antas, no lugar denominado – Adão, uma parte de terras de crear, 
extremando da parte de baixo com terras de Antonio Fernandes, e da parte de cima com 
terras do Alferes Canuto Jose d`Aguiar, tendo ditas terras meia legua de fundos para cada 
lado do mesmo riacho. Missão-Velha 18 d`Abril de 1856. A rogo de Joaquim Suares dos 
Santos João Narcizo de Lima. = Apresentada em 19 d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 291 



Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Santo Ignacio uma parte de terras, extremando da maneira seguinte: Pelo lado do 
Nascente no rio da Serra do Matto; pelo Poente com terras de Antonio Luiz; para o Sul com 
terras de João da Cruz, e para o Norte com terras do mesmo Antonio Luiz. Missão [Fl. 67v] 
Velha 19 d`Abril de 1856. Manoel Pacario do Nascimento. = Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 292 
Declaro eu abaixo assignada, que possuo na freguezia de Missão-Velha, uma parte de terras 
de cento e oitenta tres braças no Sitio da Xumbada, a qual posse extrema da parte do 
Nascente com Manoel Vicente; da parte do Poente com Raimundo de Souza; da parte do 
Norte com o rio Salgado, e da parte do Sul com terras de Santa Thereza. Missão-Velha 20 
d`Abril de 1856. Apresentada na data supra. Antonia Joaquina de Jesus. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 293 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrada, que possuo uma parte, digo o Sitio de 
terras denominado Cercadinho desta freguezia, extremando da maneira seguinte: Da parte 
do Nascente com terras de Varzinhas; da parte do Poente com a Serra Araripe da parte do 
Norte com terras de Goianna; da parte do Sul com terras de Santa Maria. Missão-Velha 18 
d`Abril de 1856. Manoel Roiz` da Costa. = Apresentada em 20 d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 68] 
N 294 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no lugar denominado Tatajúba da Serra do Mãozinha, nesta posse de terras, extremando da 
parte do Nascente, com terras de Raimundo Correia Sampaio; da parte do Poente com terras 
do mesmo Sampaio; para o Sul com terras dos herdeiros do finado Francisco Pereira, e para 
o Norte com terras do sobredito Sampaio; não mencionando extenção por não ser 
conhecida. Missão-Velha 21 d`Abril de 1856. João Loppes de Caldas. = Apresentada em 21 
de Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 295 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no lugar denominado Matta da Serra do Mãozinha, uma posse de terras, extremando da 
parte do Nascente com terras de Raimundo Correia Sampaio, da parte do Poente com terras 
do Tavares no lombo da mesma Serra; para o Norte com terras de Francisco Feliz, e para o 
Sul com terras do finado Jose Clementino; não mencionado extenção por não ser conhecido. 
Missão-Velha 21 d`Abril de 1856. João Loppes de Caldas = Apresentada em 21 de Abril de 
1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 68v] 
N 296 



Declaro eu abaixo assignado, que possuo uma parte de terras na Serrinha de São Pedro da 
Serra do Mãozinha nesta Freguezia de Missão-Velha, extremando da parte do Nascente com 
terras de São Pedro; pelo Poente com Terras dos Tavares no lombo da Serra; pelo Norte 
com terras do mesmo Sitio Serrinha, e pelo Sul com terras do Modubim. Missão-Velha 22 
d`Abril de 1856. A rogo do declarante Jose Joaquim da Silveira Jose Raimundo Cavalcante - 
Apresentada na data supra. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 297 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio denominado Xumbada, uma posse de terras de setenta e cinco braças, extremando 
da parte do Nascente com terras de Antonia Joaquina de Jesus; da parte do Poente com 
terras de Francisco Pereira de Souza; para o Norte no rio Batateira, e para o Sul com terras 
do Sitio Santa Thereza. Missão-Velha 23 d`Abril de 1856. Raimundo Pereira de Souza. 
Apresentada na data supra. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 69] 
N 298 
Declaro que sou possuidor de um sitio de terras de crear nesta freguezia de Missão-Velha, 
no Riacho das Antas, com cento e secenta braças por uma e outra parte, no lugar 
denominado Cardigo, cujas divisas são as seguintes: Da parte de cima a margem direita e 
esquerda extrema com terras da viuva do finado Gonçalo Jose Ferreira Anna Raimunda; da 
parte de baixo á margem esquerda com terras de Luiz Ignacio, e a margem direita com terras 
do Alferes Canuto, com meia legua de fundos para cada lado; e para constar mandei passar 
a presente declaração, para ser registrada na conformidade da Lei das terras N.o 601; e por 
não saber ler, e nem escrever pedi ao Senhor Antonio Cardozo d`Aguiar esta por mim 
passasse, e a meo rogo assignasse. Riacho das Antas 11 de Março de 1856. Assigno a rogo 
de Manoel Baptista dos Santos. Antonio Cardozo d`Aguiar = Apresentada em 24 d`Abril de 
1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 299 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo uma parte de 
terras na Freguezia de Missão-Velha de cincoenta braças, no Sitio Cajazeira, cujas extremas 
são as seguintes: Para o Nascente extrema no rio; para o Poente extrema com terras da 
Cerquinha; para o Sul com terras de [Fl. 69v] João Jose Viardo, e para o Norte extrema com 
Jose Caetano. Missão-Nova 22 de Abril de 1856. 

Pedro Vieira de Santa Anna 
Apresentada em 27 de Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 300 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no sitio da Serra do Maozinha, uma sorte de terras, extremando da parte 
do Nascente com terras do Livramento, da parte do Poente com o facão da mesma Serra, da 



parte do Norte com terras da Queimadas, e da parte do Sul, com terras de Belem. Oitiz 24 
d`Abril de 1856. Vicente de Jezus Pereira. Apresenta em 27 d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 301 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha, no Sitio do Genipapeiro de dentro, uma sorte de terras, extremando da 
parte do Nascente com terras do Sitio Pissarras, da parte do Poente com terras da Serras 
dos Bejús, da parte do Norte com terras de São Jose, e da parte do Sul com terras do Sitio 
Tabocas. Irapuar 21 de Abril de 1856. Por não saber ler pedi ao meo Compadre Alves 
Vianna por mim assignasse. A rogo de Francisco Gomes Chereis Joaquim Alves Vianna. 
Apresentada em 27 d`Abril de 1856. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 70] 
N 302 
Eu Anna Francisca d`Oliveira possuo de mança, e pacifica posse, uma posse de terras na 
fazenda Caiçara, no valor de quarenta mil reis pelo primeiro Inventario de Minha Avó paterna 
primeira mulher de meo Avô Gonçalo d`Oliveira, cujas posses, ou heranças ainda se achão 
por demarcar, cravada nesta freguezia de São Jose de Missão Velha, e para ser registrada 
mandei fazer o prezente. Missão-Velha 29 de Janeiro de 1856. A rogo de minha tia Anna 
Francisca d`Oliveira P.e João Marrocos Telles. Aprezentada em 28 de Abril de 1856 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 303 
Declaramos nós abaixo assignados, que somos possuidores no Sitio Terra Vermelha da 
freguezia de Missão-velha, de duas posses de terras emcorporadas no mesmo Sitio, cujas 
extremas são as seguintes: Pelo lado do Sul com terras de Maria Germana, seos filhos e 
genros; pelo lado do Poente com terras de Maria Néca, e Jose Luiz; pelo lado do norte 
tãobem com Maria Neca e Jose Luiz, e os herdeiros do finado Xavier, e pelo lado do 
Nascente tãobem com herdeiros do finado Xavier, Feliz Gonçalves, e Vicente Gonçalves. 
Terra Vermelha 8 de Janeiro de 1856. Antonio Monteiro da Motta. Joaquina Maria Filgueira 
Motta. Aprezentada em 30 de Abril de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 304 
Honorio Hermeto Meira Torres possue em commum no riacho das Antas, data do [Fl. 70v] 
mesmo nome, Freguezia da Missão-Velha, uma parte de terras, a qual veio a seu dominio 
por herança de seos finados pais, cujos limites, e extenções ignora. Missão-Velha 5 de Maio 
de 1856. Honorio Hermeto Vieira Torres. 
Aprezentada em 6 de Maio de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 305 
Declaro eu João Gonsalves Pereira d`Alencar, abaixo assignado, que possuo uma posse de 
terras no Sitio São Gonçalo da freguezia de Missão-Velha, cujas terras extremão para a 
parte do Nascente nas Cabeceiras do riacho das Melancias, na malhada das ditas 
Menlancias, pela parte do Poente com terras do Carité, no lugar de cinco Carnaubas 



lavradas, e hoje so se acha uma, para parte do Sul no rio Carité, e para parte do Norte com 
uma legua de fundos; a qual declaração mandei passar em que me assigno. Pau Secco 27 
de Maio de 1856. 
João Gonçalves Pereira d`Alencar 
Aprezentada em 28 de Maio de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 306. 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha, no riacho Tabocas, 
no Sitio Lameiro, uma posse de setenta, e trez mil quinhentos reis, que faz á metade do dito 
Sitio; no rio Salgado, no Sitio Arraial do meio do lado do Sul oitenta e cinco mil reis; no 
mesmo rio do lado do Norte, e no mesmo Sitio Secenta e oito braças de terras; no [Fl. 71] 
mesmo rio, no Sitio Cupim, lugar denominado Lapinha o valor de setenta e seis mil e 
oitocentos reis, na razão de duzentos e vinte reis a braça de terra. Missão-Velha 31 de Março 
de 1856. 
Manoel Jose Ribeiro 
Aprezentada em 31 de Maio de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 307 
Declaro que sou Senhor e possuidor de uma posse de terras no lugar denominado Arraial do 
meio desta freguezia de Missão-Velha, no valor de secenta e cinco mil reis, cujas terras da 
parte do Nascente extremão com os herdeiros do finado Thomaz Jose Leite, da parte do 
Poente com os herdeiros do finado João Pereira, da parte do Norte com terras da 
Sussuarana, e do Sul com o rio que vem do Crato para a Caxueira. 
Arraial 1.o de Junho de 1856. 
Francisco Figueira de Oliveira 
Aprezentada em 2 de Junho de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 308 
Eu abaixo assignada declaro para ser registrado na forma da Lei que possuo na freguezia de 
Missão-velha, no Sitio Sipó, uma parte de terras, extremando da maneira siguinte: Do lado 
do Nascente com terras do Sitio Limoeiro; do lado do Poente com terras do Sitio Silveiro; do 
lado do Norte com terras do Sitio Pintos, e para o Sul com a Serra Araripe. Missão-Velha 27 
de Julho de 1856. 
Assigno a rogo de Dionizia Fran- [Fl. 71v] cisco Leite Victorio Alves de Lucena. 
Aprezentada em 27 de Julho de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 309 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo, na freguezia 
de Missão-Velha, no sitio denominado Pintos quatrocentos braças de terras em commum 
com outros herdeiros, e que ditas terras tem meia legua de fundos do riacho do Genipapeiro 
para o lado do Sul. Missão-Velha 1.o de Agosto de 1856. A rogo de Manoel Joaquim Alves 
Joaquim de Castro Velozo. Apresentada em 1.o de Agosto de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio 
Arnaud Formiga. 
 



N 310 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo na freguezia 
de Missão-Velha no Sitio denominado Emboscadas, uma posse de terras, extremando da 
parte do Nascente com terras de Izidoro Mariano de Sá com meia legua de fundos; da parte 
do Poente no rio Salgado, da parte do Sul com Luzia Maria da Conceição, e para o Norte 
com terras de Maria Pereira da Conceição. Missão-Velha 13 de Agosto de 1856. 
Pedro Coelho da Silva 
Apresentada em 13 de Agosto de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 72] 
N 311 
Eu abaixo assignado declaro, que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Tabocas, uma porção de terras, extremando da maneira seguinte: Da parte do 
Nascente com terras de Miguel Ferreira dos Anjos e Antonio Ferreira de Mello; da parte do 
Poente com terras de Manoel Ribeiro de um e outro lado do riacho de Tabocas; do Norte 
com terras de Joaquim Manoel na barra do Leandro de riacho acima a extremar com terras 
do Lameiro, e para o Sul nas aguas que botão para o rio Salgado, achando-se no meio das 
ditas terras duas posses, uma de Joaquim de Souza ao lado esquerdo do riacho, e outro de 
Jose Gomes Leitão ao lado direito do mesmo riacho Tabocas. Missão-Velha 7 de outubro de 
1856. 
Fulgencio Ferreira da Silva 
Apresentada em 7 de Outubro de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 

 
N 312 
Eu abaixo assignado declaro que possuo na freguezia de Missão-velha, no Sitio denominado 
Pissarras, uma sorte de terras, extremando da forma seguinte: Da parte do Nascente com 
terras de Antonio Pimenta da Costa; do Poente com terras de Luiz Pinto; da parte do Norte 
com meia legua de fundos, e para o Sul no riacho do Genipapeiro. Missão Velha 7 de 
outubro de 1856. 
Apresentada em 7 de Outubro de 1856. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 72v] 
N 313 
Severino Pereira Filgueiras possue na freguezia de Missão-Velha, um sitio de terras 
denominado Constantino, o qual leva ao registro, cujo Sitio extremado ao Nascente com a 
Serra Bejus, ao Poente com terras do Posso, ao Sul no riacho Genipapeiro, ao Norte com 
terras Catharina. Barreiras 2 de Janeiro de 1857. Severino Pereira Filgueiras. Apresentada 
em 2 de Janr.o de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 314 
Severino Pereira Filgueiras possue na freguezia de Missão-Velha um Sitio de terras 
denominado Poço, riacho Genipapeiro, o qual leva ao registro, cujo Sitio extrema riacho á 
cima no lugar Caxueira, riacho abaixo na barra do Pinga, ao Sul no mesmo riacho, ao Norte 
na Serra de Bêstas e onças. Barreiras 2 de Janeiro de 1857. 
Severino Pereira Filgueiras 
Aprezentada em 8 de Janeiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 



 
N 315 
Eu abaixo assignado possuo na freguezia de São José de Missão-Velha, uma posse de 
terras na Xumbada, no lugar denominado Jurema, com cento setenta e tres braças, a qual 
extrema para a parte do Norte no rio, e para o Sul com terras do Brejo [Fl. 73] Secco em um 
marco antigo de um pé de Cajazeira, e para o Poente com terras do Brejo da Rossa no 
riacho Fundo, e para o Nascente com terras do Senhor Manoel Jeronimo, a qual me foi 
havida por compra dos herdeiros do finado Tenente Gregorio Pereira Pinto. Brejo Secco 5 de 
Janeiro de 1857. 
Raimundo Gonsalves Parente 
Aprezentada em 8 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 

 
N 316 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei que possuo na freguezia de 
Missão-Velha, no Sitio Coitezeiro cinco posses de terras anexas, extremando da maneira 
seguinte: Da parte do Nascente com terras da Serra do Mãozinha; da parte do poente com o 
sitio Barreiras no riacho Canta Gallo; da parte do Sul com terras de Jose Pereira dos Santos 
e Joaquim Jose de Santa Anna, e para o Norte com terras do sitio Canna Brava. Missão-
Velha 22 de Janeiro de 1857. 
Como procurador de meo Pai o Senhor Joaquim Pereira d`Azevedo Francisco Joaquim 
d`Azevedo. 
Apresentada em 22 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 317 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado, como tutor do orfão Antonio que dito meo 
tutelado possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio Arraial cem braças, e uma posse de 
deis mil quinhentos e quatorze reis de terras [Fl. 73v] extremando do modo seguinte: Do lado 
do Nascente na barra dos dois rios, do lado do Poente com terras de Dona Raimunda Paes 
Landim; do lado do Sul no rio Bolandeira, e para o Norte no rio Batateira. Missão-Velha 24 de 
Janeiro de 1857. 
Antonio de Magalhais Landim 
Aprezentada em 24 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 318 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Arraial, uma posse de secenta e cinco mil oitocentos e setenta reis, extremando da 
maneira seguinte: Da parte do Nascente com terras do orfão Antonio; do Poente com terras 
de Santo Antonio; da parte do Sul no rio Bolandeira, e para o Norte no rio Batateira. Missão-
Velha 24 de Janeiro de 1857. 
A rogo de minha Mai Dona Raimunda Paes Landim Antonio de Magalhães Landim. 
Aprezentada em 24 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 



 
N 319 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Arraial cento e desesete braças de terras, extremando da maneira seguinte: da parte 
do Nascente com terras de [Fl. 74] Nicoláo Alves Lima; da parte do Poente com terras do 
Reverendo Manoel Joaquim Aires do Nascimento; da parte do Sul no rio Bolandeira, e para o 
Norte no rio Batateira. Missão-Velha 24 de Janeiro de 1857. Antonio de Magalhães Landim 
Aprezentada em 24 de Janr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 320 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio Arraial trinta braças de terras, e mais uma posse de sete mil novecentos e setenta 
reis, extremando do modo seguinte: Do lado do Nascente com terras de Santo Antonio; do 
lado do Poente com terras de Antonio de Magalhães Landim; do lado do Sul no rio 
Bolandeira, e para o Norte no rio Batateira. Missão-Velha 24 de Janeiro de 1857. 
Nicoláo Alves Lima. 
Apresentada em 24 de Janr.o de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 321 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão Velha, 
um Sitio de terras denominado Creôlos, extremando da maneira seguinte da parte do 
Nascente com terras de Missão-Nova e Barreira, da parte do Poente com terras dos Sitios 
Flores e Côcos; da parte do Sul com terras de Francisco Ferreira, e Canna Brava no riacho 
Secco na passagem dos Creôlos, e dahi rumo direito ao Taboleiro do Pintos na incruzilhada 
da estrada [Fl. 74v] da Cruz de Almas, e do Olho dágua dos Pintos, riacho abaixo conforme 
a escriptura de Francisco Ferreira; e para o Norte com terras do Sitio Roncador, do outro 
lado no rio no canto do roçado de Domingos dos Santos com terras do Sitio Santa Anna. 
Missão-Velha 25 de Janeiro de 1857. 
Antonio Cardozo dos Santos 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 322 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio denominado Flores seis posses de terras, extremando do modo seguinte: Da parte 
do Nascente com terras do Sitio Mondéis; do Poente com terras do Sitio bôcas; da parte de 
baixo com terras do Sitio Creôlos, e da de cima com Serra Araripe. Missão-Velha 25 de 
Janeiro de 1857. 

Antonio Cardozo dos Santos. 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 323 



Declaro eu abaixo assignado, como procurador de São Bento, para ser registrado, que dito 
Santo possue na freguezia de Missõa-Velha, no Sitio denominado Juiz, tres leguas de terras 
de comprimento com uma legua de fundos para cada banda do rio Salgado. Missão-Velha 25 
de Janeiro de 1857. 
Antonio Cardozo dos Santos 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 75] 
N 324 
Nós o Padre João Marrocos Teles e Anna Francisca de Oliveira possuimos em commum 
uma legua de terras na fazenda Tanques, que houvemos por compra e herança dos nossos 
Pais em mança e pacifica posse, a qual extrema ao Norte com terras das fazendas Varzinha, 
Olho d`agua grande e Oitiz pertencentes aos herdeiros do finado Antonio Francisco de 
Mendonça, no lugar de um riacho onde tem uns pés de carnaúbas; ao Poente com terras de 
Antonio de Mello em um alto de pedras, onde tem um páo ferrado ao Norte do rio chamado 
riacho do Porcos; ao Sul do mesmo riacho com terras de Eufrazio Alves Bezerra em um 
pequeno Alto onde as aguas do inverno pendem para um, e outro lado; ao Sul em cima da 
Serra dos Morcêgos; ao Nascente em uma Varze chamada Varze do Joazeiro, confinante 
com terras da fazenda Jatobá pertencente ao Padre Antonio Pereira de Vasconcellos; 
cravada nesta freguezia de São Jose de Missão-Velha; e para ser registrado fizemos a 
presente. Missão-Velha 29 de Janeiro de 1856. Por mim a rogo de minha tia Anna Francisca 
d`Oliveira Padre João Marrocos Teles. 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 325 
Eu abaixo assignado possuo na freguezia de Missão Velha, oitenta braças de terras no Sitio 
Arraial, no lugar [Fl. 75v] Gameleira; da parte do Sul com meia legua de fundos por compra 
que fez a Pedro Rodrigues; extrema da parte de baixo com Izabel Maria, e da parte de cima 
com Maria Cardoza. Brejinho 24 de Janeiro de 1857. 
Antonio Pereira Pinto Calor 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 326 
Declaro que possuo no Sitio denominado Cerquinha, freguezia de Missão-Velha dusentas 
braças de terras, cujos os limites são os seguintes: Ao Nascente com terras de Manoel 
Felippe, ao Poente com terras do finado Jose Antonio de Jesus, ao Norte com meia legua de 
fundos, e ao Sul com terras de Cruz de Almas, onde as aguas são dependentes. Cerquinha 
25 de Janeiro de 1857. 
João Antonio de Jesus 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1856.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 



N 327 
Declaro que possuo no Sitio denominado Santa Tereza da freguezia de Missão-Velha, cujos 
limites são os seguintes: Ao Nascente com terras de Jose Tavares de Menezes; ao Poente 
com terras de Jose dos Santos; ao Norte com terras do Brejo Secco com meia legua de 
fundos; ao ao Sul com terras de Missão-Nova, aonde as aguas são dependentes. Cer- [Fl. 
76] Cerquinha 25 de Janeiro de 1857. 

João Antonio de Jesus. 
Apresentada em 29 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N. 328 
Declaro que possuo no Sitio denominado Cerquinha da freguezia de Missão Velha cento e 
quatorze braças de terras cujos limites são os seguintes. Ao Nascente com terras de Pedro 
dos Santos, ao Poente com terras de Manoel Felippe; ao Norte com meia legua de fundos; 
ao Sul com terras do Brejinho aonde as aguas são dependentes. Cerquinha 25 de Janeiro de 
1857. 

João Antonio de Jesus. 
Apresentada em 29 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 329 
O abaixo assignado declaro para ser registrado, que possuo uma parte de terras no Sitio 
Cruz de Almas da freguezia de Missão-Velha, a qual tem a mesma denominação de Cruz de 
Alma; extrema com Bernardo Homem e Manoel Vieira para um e outro lado do rio, estende-
se a distancia de meia legua, ou até a dependencia das aguas. Roncador 19 de Janeiro de 
1857. 
Thome Pereira de Queirois 
Apresentada em 31 de Janeiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 76v] 
N 330 
O abaixo assignado, como procurador do padroeiro desta Matriz de Santo Antonio, declara 
que este possue na freguezia de São Jose de Missão-Velha, um sitio de terras no lugar 
denominado Catolé, cuja quantidade, e extremas ignora, dada ao dito Santo no valor de cem 
mil reis em tempos mui remotos. Barbalha 5 de Fevereiro de 1857. 
Antonio Manoel Sampaio 
Apresentada em 25 de Janr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 331 
O abaixo assignado, como procurador de Santo Antonio, Padroeiro desta Matriz, declara ao 
registro, que esta possue na freguezia de São Jose de Missão-Velha, uma posse de terras 
no lugar Arraial, que extrema ao Nascente com D. Raimunda Paes Landim, ao Poente com 
Nicoláo Alves Lima, e ao Norte no rio Batateira, e ao Sul no rio Salamanca. Barbalha 5 de 
Fevereiro de 1857. Antonio Manoel Sampaio 



Apresentada em 7 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 332 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo uma posse de terras nesta 
freguezia de Missão-Velha, no Sitio Genipapeiro, cujas extremas são as seguintes: Da parte 
do Nascente com terras de Jose Homem, do Poente com terras de Maria Germana, [Fl. 77] 
do Sul na margem do rio, e do Norte com terras de Jose Joaquim. Missão-Velha 31 de 
Janeiro de 1857. 
José Francisco de Salles 
Apresentada em 8 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 333 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha; 
no Sitio denominado Barreiras, uma posse de terras, extremando da parte do Nascente no 
rio com terras do Olho d`agua da Onça, da parte do Poente com terras do Lameiro, da parte 
do Sul com terras de Patricio Ferreira, e ao Norte com terras de Jose Ferreira. Missão-Velha 
12 de Fevereiro de 1857. A rogo de Florencio Ferreira Franco Alves de Luna. 
Apresentada em 12 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 334 
Declaro eu abaixo assignado ao registro, como procurador das terras de minha conhada 
Ritha Manoela dos Santos, que ella possue na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Forquilha, uma posse de terras, extremando da parte do Nascente no rio 
Missão-Nova; da parte do Poente com terras do riacho de Palmeira; da parte do Sul com 
terras de Raimundo Pereira, e ao Norte com terras do Major Daniel Pereira d`Azevedo. 
Missão-Velha 12 de Fevereiro de 1857. 
A rogo de João Ferreira Lima = Franco Alves de Luna. Apresentada em 12 de Fevereiro de 
1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 77v] 
N 335 
Declaro eu abaixo assignado para ser registrado que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio denominado Barreiras uma porção de terras de um a outro lado do rio Missão-Nova, 
extremando da parte do Nascente com terras do sitio Canta Gallo; da parte do Poente com 
terras do Limoeiro, da parte do Sul com terras de Manoel Pereira, e Florencio Ferreira, e ao 
Norte com terras do Padre Antonio Pereira de Vasconcellos, e Benedicto Valentim. Missão-
Velha 12 de Fevereiro de 1857. 
A rogo de João Ferreira Lima = Franco Alves de Lima. Apresentada em 12 de Fevr.o de 
1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 336 



Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Barreiras, uma posse de terras em commum com os mais herdeiros, de cuja 
extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 12 de Fevereiro de 1857. 
Manoel Pereira de Andrade 
Apresentada em 12 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 337 
Declaro eu abaixo assignado, para ser registrado, que possuo na freguezia de Missão-Velha, 
no Sitio denominado = Barreiras, uma posse de terras, extremando do modo seguinte: Para 
o Nascente com terras do Sitio Canta Gallo; para o Poente no rio com terras de João 
Ferreira; para o Sul com terras do Olho d`agua da onça, e ao Norte com terras do mesmo 
João Ferreira. Missão-Velha 12 de [Fl. 78] de Fevereiro de 1857. 
Manoel Pereira de Andrade 
Apresentada em 12 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 338 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
Santa Anna, sete braças de terras, extremando da parte de baixo com terras de Bernardo 
Homem da Costa; da parte de cima com terras dos orfãos do finado João Bezerra; da parte 
do Sul com terras do Sitio Barreiras, e ao Norte com terras do Sitio Brejão. Missão-Velha 13 
de Fevr.o de 1857. 
A rogo de Antonio das Neves de Lucena = Franco Alves de Lima. Apresentada em 13 de 
Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 339 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha um sitio 
Barreira, uma parte de terras, extremando da parte do Nascente no rio de Barreira; da parte 
do Poente onde der meia legua de fundos; da parte do sul com terras dos herdeiros de 
Antonio Pereira, e ao Norte com terras de Florencio Ferreira Lima. Missão-Velha 13 de 
Fevereiro de 1857. A rogo de meo Pai o Senhor Patricio Loppes de Souza Joaquim Lopes de 
Souza. = Apresentada em 13 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 340 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
Bandeiras, no lugar denominado Olho d`agua da Onça, tres mil cento e vinte reis de terras 
em commum, de cujas extremas e extenção igno. Missão-Velha 13 de Feverei – [Fl. 78v] de 
Fevereiro de 1857. = A rogo de Manoel Ignacio dos Santos Franco Alves de Lima. 
Apresentada em 13 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 341 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no sitio 
Barreiras, no lugar denominado Olho d`agua da Onça, trinta e um mil seis centos reis de 



terras de cujas extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 13 de Fevereiro de 1857. A rogo 
de Feliz de Souza Monteiro = Franco Alves de Lima. 
Apresentada em 13 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 342 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no sitio 
denominado Missão-Nova, uma parte de terras, que se acha em commum com os mais 
herdeiros. Serra do Matto a 5 de Janeiro de 1857. = A rogo de Manoel Alexandre Pereira – 
João Francisco Vasquez. 
Apresentada em 13 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 343 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha uma 
parte de terras, no Sitio denominado Santo Ignacio, que se acha em commum com os mais 
herdeiros. Serra do Matto 25 de Janeiro de 1857 = A rogo de Manoel Alexandre Pereira = 
Manoel Francisco Vasques.  
Apresentada em 13 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 79] 
N 344 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, uma 
parte de terras, no Sitio denominado Serra do Matto, que se acha em commum com os mais 
herdeiros. Serra do Matto 25 de Janeiro de 1857 = A rogo de Manoel Alexandre Pereira = 
Manoel Franco Vasques. 
Apresentada em 13 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 345 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no sitio 
Riacho Secco, mil e quinhentas braças de terras, extremando para o Nascente com terras do 
Doutor Marcos; para o Poente com terras dos herdeiros do finado Antonio de Macêdo; para o 
Sul com terras do Riacho das Antas, e ao Norte com terras do Riacho do Tipiú. Declaro mais 
que possuo na mesma freguezia, e no lugar denominado Taveira, onde me acho situado, 
quinhentos e quinze braças de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo Sitio, 
de cujas extremas ignoro. Missão-Velha 13 de Fevereiro de 1857. 
Saturnino Gomes Duarte 
Apresentada em 14 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 346 
Declaro para ser registrado que possuo no Sitio Missão-Nova desta freguezia de Missão-
Velha, quarenta e duas braças de terras sem fundos; sua extenção é do rio ate as Balanças. 
Missão-Velha 15 de Fevereiro de 1857. 



Manoel Jose de Lavor Junior 
Apresentada em 15 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
[Fl. 79v] 
N 347 
Digo eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei, que possuo tres partes de 
terras no Sitio Pissarra, cujas extremas são as seguintes: Pelo Norte com terras de Jose 
Brandão; pelo Sul com Miguel Ferreira; pelo Nascente com Manoel de Souza, e pelo Poente 
com Manoel Ferreira. Milagres 15 de Julho de 1856. O Padre Manoel Gonsalves Dantas 
Apresentada em 15 de Fevr.o de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 348 
Digo eu abaixo assignado para ser registrado na forma da Lei que possuo quatro partes de 
terras no Sitio Pinheira, cujas extremas são as seguintes: Pelo Sul com o sitio São João; pelo 
Norte com Gameleira de cima; pelo Nascente com Varzinha; pelo Poente com a Serra 
Araripe. Milagres 15 de Julho de 1856. João Gonsalves Dantas = Apresentada em 15 de 
Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N. 349 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão, no Sitio 
denominado Canta Gallo, uma posse de terras em commum com os herdeiros do mesmo 
sitio, de cuja extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 16 de Fevereiro de 1857 = A rogo de 
meo Pai Pedro Tavares de Souza – Antonio Tavares Moreira. 
Apresentada em 16 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 80] 
N 350 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Cajazeira, uma posse de terras em commum com os herdeiros do mesmo Sitio, 
de cuja extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 16 de Fevereiro de 1857. Antonio Tavares 
Moreira. Apresentada em 16 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 351 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão Velha, no Sitio 
denominado Cajazeira, cinco posses de terras em commum com os herdeiros do mesmo 
Sitio, de cuja extenção e extremas inoro. Missão-Velha 16 de Fevereiro de 1857. Jose Alves 
de Figueredo. 
Apresentada em 16 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 352 



Declaro que sou Senhor e possuidor de uma posse de terras no Sitio Chiqueiro de Cabras da 
Freguezia de Missão-Velha, as quaes me custarão cento e cincoenta mil reis. Villa das 
Lavras 1.o de Fevereiro de 1857. O Padre Jose Maria Freire de Brito. 
Apresentada em 16 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 353 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Santa Tereza, duas posses de terras em commum, uma de vinte e uma braças 
e meia, e a outra no valor do Inventario de seis mil novecentos e cinco reis, de cujas 
extremas ignoro [Fl. 80v] Missão-Velha 19 de Fevr.o de 1857. 
A rogo de Francisco Pereira da Silva 
Apresentada em 19 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 354 
Declaro para ser registrado que a Capella do Santissimo Sacramento de Missão-Velha, 
possui um sitio de terras denominado Coqueiro, na freguezia do mesmo nome, na margem 
esquerda do rio da mesma povoação, a qual extrema da parte de cima nas Olarias; e da 
parte de baixo na bocca do assude Velho na lagoa do Faustino. Missão-Velha 16 de 
Fevereiro de 1857. 

Bernardino Gomes d`Araujo. 
Thezoureiro da Irmandade 

Apresentada em 19 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 355 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão Velha, no sitio 
denominado Canna Brava, uma posse de terras em commum com os herdeiros do mesmo 
sitio, de cuja extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 18 de Fevr.o de 1857. Manoel 
Joaquim Figueredo 
Apresentada em 20 de Fevr.o de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 356 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão Velha, no Sitio 
denominado Santo Ignacio, uma posse de terras em commum com os herdeiros do mesmo 
sitio, de cuja extenção ignoro. Missão-Velha [Fl. 81] 18 de Fevr.o de 1857. Manoel Joaquim 
Figueredo 
Apresentada em 20 de Fevr.o de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 357 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na fregeuzia de Missão-Velha no Sitio 
denominado Cajazeiras, uma posse de terras em commum com os herdeiros do mesmo Sitio 



de cuja extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 18 de Fevereiro de 1857. Manoel Joaquim 
de Figueredo 
Apresentada em 20 de Fevereiro de 1857.  
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 358 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Cajá, uma posse de terras em commum com os herdeiros do mesmo Sitio, de 
cuja extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 18 de Fevereiro de 1857. Jose Tavares 
Moreira 
Apresentada em 20 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 359 
Declaro eu abaixo assignado ao registro, que possuo na freguezia de Missão-Velha no Sitio 
denominado Cruz de Almas, quarenta braças de terras; e mais duas posses em commum, 
extremando da parte de baixo com terras de Hipolito Pereira; e da parte de cima com terras 
de João Pereira. Missão-Velha 21 de Fevereiro de 1857. A rogo de Manoel do Nascimento. 
Franco Alves de Luna. 
Apresentada em 21 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 81v] 
N 360 
Declaro que sou Senhor e possuidor de uma posse de terras no Sitio Caiçara desta 
Freguezia de Missão-Velha, as quaes extremão do lado do Nascente com terras de São 
Thomé; do Poente com as das Emboscadas, do Norte com Pedro de Mattos; do Sul com 
Eufrazio Alves Bezerra. Missão-Velha 15 de Fevereiro de 1857. Francisco Jose d`Amaceno = 
Apresentada em 25 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 361 
Declaro que possuo meia legua de terras no Sitio Morro dourado desta freguezia de Missão-
Velha, na beira do rio Salgado, com meia legua de fundos para o taboleiro, extrema do lado 
de baixo com Luciano Freire, e do rio acima na terra de João Gomes com Maria da Penha. 
Missão-Velha 27 de Fevereiro de 1857. 
Apresentada em 27 de Fevr.o de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 362 
Eu abaixo assignado declaro possuir nas terras de Santo Ignacio, e Riacho Secco, desta 
Freguezia de São Jose de Missão Velha, duas posses de terras, que as houve por herança 
de meos finados Pais e Mai Antonio Luiz Correia e Roza Maria do Espirito Santo, de cujas 
terras dou o registro de conformidade com a Lei, e para [Fl. 82] constar mandei fazer o 
presente exemplar por duplicata. Gameleira 28 de Fevereiro de 1857. Joaquim Luiz de Santa 
Anna. 
Apresentada em 28 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 363 



Eu abaixo assignado declaro possuir na terra da Gameleira e Santo Ignacio, duas posses de 
terras que as houve por herança de meos finados sogro e sogra Antonio Luiz Correia e Roza 
Maria do Espirito Santo desta freguezia de São Jose de Missão-Velha, de cujas terras dou o 
registro de conformidade com a Lei, e para constar mandei fazer o presente exemplar por 
duplicata.  
Cosme Damião da Cruz Neves 
Apresentada em 27 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 364 
Declaro eu Antonio Gonsalves Landim abaixo assignado, que possuo nesta freguezia de São 
Jose da povoação de Missão-Velha, uma posse de terras, no Sitio Bandeira, extremando da 
parte do Nascente com terras do Doutor Marcos Antonio de Macêdo; para o Poente com 
terras de João de Macêdo Pimentel; para o Sul com terras da Serrota, com terras do Tipi, e 
com meia legua de fundos. Missão-Velha 29 de Fevr.o de 1857. 
Apresentada em 28 de Fevereiro de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 82v] 
N 365 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Arraial do meio, trinta e uma braças de terras, e mais uma posse, todas as 
terras em commum com os mais herdeiros do mesmo sitio. Missão-Velha 1.o de Março de 
1857. A rogo de Brigida Maria de Jesus = Francisco Ribeiro de Castro Junior 
Apresentada no 1.o de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
N 366 
Declaro eu Manoel Dias Ferreira, abaixo assignado, que possuo nesta freguezia de São Joze 
de Missão-Velha, na Serra da Madrinha, uma posse de terras, extremada para o Sul com 
Antonio Francisco, para o Norte com Jose Felippe, para o Nascente com a Serrinha, e para o 
Poente com Canna Brava. Missão-Velha 28 de Fevereiro de 1857. Manoel Dias Ferreira. 
Apresentada em 2 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 367 
Declaro eu Joaquim Gonsalves Landim, abaixo assignado, que possuo nesta freguezia de 
Missão-Velha, no Sitio denominado Genipapeiro, uma posse de terras, no valor de trinta e 
tres mil quinhentos e setenta e dois reis, cuja terra houve por herança de minha sogra 
Perpetua Maria da Conceição; são as extremas, isto é, as extremas geraes por não estar 
ainda demarcada, as seguintes: Ao lado do Nascente com o rio Salgado na barra [Fl. 83] do 
riacho dos Porcos; ao lado do Poente pelo rio acima até a lagoa do Arrois; ao Norte com 
meia legua de fundos, e ao Sul com o mesmo rio Salgado. Missão-Velha 2 de Março de 
1857. 

Joaquim Gonsalves Landim. 
Apresentada em 3 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 368 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no sitio 
denominado Santa Anna, uma posse de terras, extremando da parte do Nascente com terras 
de Alexandre Loppes; da parte do Poente com terras de Antonio Cardozo dos Santos e ao 



Norte com terras de Antonio Joaquim de Santa Anna. Missão-Velha 4 de Março de 1857. = A 
rogo de meo Pai Jose Joaquim de Macêdo Antonio Joaquim de Macêdo. 
Apresentada em 4 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 369 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo, na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado = Tropas, uma posse de terras, extremando da parte do Nascente no rio 
Salgado; da parte do Poente com terras do Sitio Ponta da Serra; da parte do Sul com terras 
de Anastacio Alves Monteiro, e ao Norte com terras de Raimundo Nunes do Nascimento. 
Missão-Velha 4 de Março de 1857. A rogo de meo Pai Jose Joaquim de Macêdo = Antonio 
Joaquim de Macêdo. 
Apresentada em 4 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
[Fl. 83v] 
Eu abaixo assignado declaro, para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
freguezia de Missão-Velha, uma posse de terras, no sitio Emboscadas, cujas extremas são 
as seguintes: Da parte do Norte com terras de Manoel Correia, da parte do Nascente com a 
margem do rio, da parte do Sul com terras de Joaquim Antonio, com meia legua de fundos; 
para a parte do Poente com terras do Caldeirão. Missão-Velha 4 de Março de 1857. Joaquim 
Ferreira. Apresentada em 4 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 371 
Uma sorte de terras com secenta braças no Sitio denominado Vazante grande com meia 
legua de fundos; para o Norte, extremando com terras de Domingos Pereira Pitta; para a 
parte do Poente com terras dos herdeiros do falecido Bernardino, cujas terras são colocadas 
na freguezia de Missão-Velha. Crato 5 de Março de 1857. Alexandre Damaceno Falcão. 
Apresentada em 4 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 372 
O abaixo assignado, tutor dos orfãos do finado Francisco Xavier de Souza, declaro que ditos 
orfãos possuem na freguezia de São Jose de Missão-Velha. Crato 5 de Março de 1857. 
Alexandre Damaceno Falcão. Apresentada em 6 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio 
Arnaud Formiga. 
 
N 372 
O abaixo assignado, tutor dos orfãos do finado Francisco Xavier de Souza, declaro que ditos 
orfãos possuem na freguezia de São Jose de Missão-Velha um sitio de terras denominado 
Ponta da Serra, no riacho de São Do- [Fl. 84] mingos, cujas extremas são as seguintes: Da 
parte de cima com terras de Jose de Montes em um marco de páo; da parte de baixo com 
terras da Nação; da parte do Sul com terras do riacho de Traíras, e para o Norte com terras 
do riacho Caiçara. Missão-Velha 6 de Março de 1857. Antonio Pinto Teixeira. Apresentada 
em 6 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 373 
Declaro eu abaixo assignado, como tutor do orfão Jose, Antonio, Manoel, Francisco, Antonio, 
e Deodato, que ditos orfãos possuem, na freguezia de Missão-Velha, no Sitio denominado 



Caxueira, uma posse posse de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo sitio. 
Missão-Velha 6 de Março de 1857 = Manoel Tavares Cardozo. 
Apresentada em 6 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 374 
Declaro eu abaixo assignado, como tutor dos orfãos Jose, Antonio, Manoel, Francisco, 
Antonio e Deodato, que ditos orfãos possuem na freguezia de Missão-Velha no Sitio 
denominado Taveira, uma posse de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo 
sitio. Missão-Velha 6 de Março de 1857. Manoel Tavares Cardozo. Apresentada em 6 de 
Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 375 
Declaro eu abaixo assignado, como tutor do orfãos Jose, Antonio, Manoel, Francisco, 
Antonio e Deodato, que [Fl. 84v] ditos orfãos possuem na freguezia de Missão-Velha, no 
Sitio denominado Tapera uma posse de terras em commum com os mais herdeiros do 
mesmo Sitio. Missão-Velha 6 de Março de 1857. Manoel Tavares Cardozo 
Apresentada em 6 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 376 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei, que possuo nesta 
freguezia de Missão-Velha, uma posse de terras, no Sitio Emboscadas, cujas extremas são 
as seguintes: Para a parte do Norte com terras de Vicente Ferreira, do Nascente com a 
margem do rio; do Sul com terras de João Ferreira, com meia legua de fundos para a parte 
do Poente com terras do Caldeirão. Missão-Velha 2 de Março de 1857. Paulo Ferreira dos 
Santos. Apresentada em 7 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 377 
O abaixo assignado, como tutor da orfã Maria, declaro que esta possue nesta freguezia de 
Missão-Velha, no lugar denominado Riacho de Porcos, vinte e cinco braças e meia de terras. 
Missão Velha 8 de Março de 1857. 
David de Souza Rego 
Apresentada em 8 de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 378 
Eu Antonio Telles de Mendonça, abaixo assignado, declaro, que sou [Fl. 85] Senhor e 
possuidor de setenta braças de terras no Sitio denominado Arraial encravado nesta freguezia 
do Senhor São Joze de Missão-Velha cuja posse extrema do Nascente com terras do 
vendedor Joaquim Antonio; ao Poente com terras de Thomé de Tal; ao Norte com terras do 
Vigario Manoel Joaquim Aires do Nascimento, e ao Sul com terras de Jacintho Grangeiro no 
rio. Missão-Velha 10 de  Março de 1857. Antonio Telles de Mendonça. Apresentada em 11 
de Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 379 
Eu Antonio Telles de Mendonça, abaixo assignado, declaro que sou possuidor e Senhor de 
uma posse de terras no valor de cincoenta mil reis, no Sitio dos Oitiz, encravado nesta 



freguezia do Senhor São Jose de Missão-Velha, cuja posse extrema ao Nascente com terras 
do Olho d`agua grande, ao Poente extrema em um riacho com terras de Francisco Jose de 
Pontes Simões, ao Norte com terras do Morro dourado, e ao Sul com terras dos Tanques. 
Missão-Velha 10 de Março de 1857. Antonio Telles de Mendonça. Apresentada em 11 de 
Março de 1857. O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga. 
 
N 380 
Eu abaixo assignado declaro ao registro, como encarregado das terras dos orfãos do finado 
Pedro Selestino Dantas, que elles possuem na freguezia de Missão-Velha, no Sitio Santa 
Cruz, no lugar denominado Corrego das Vazantes, uma posse de terras, extremando da 
parte de cima com terras de Manoel Nunes Vianna [Fl. 85v] da parte de baixo com terras de 
Bernardino José Pessoa, e com meia légua de fundos para o lado direito do rio Salgado. 
Missão-Velha 12 de Março de 1857. 

Manoel Rodrigues de Carvalho. 
Apresentada em 12 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurélio Arnaud Formiga. 
 
N 381 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
Santa Cruz, no lugar denominado Córrego das Vazantes, uma posse de terras, extremando 
da parte de cima com terras de Vicente Baptista; da parte de baixo com terras dos órfãos do 
finado Pedro Selestino Dantas; e com meia légua de fundos para o lado direito do rio 
Salgado. Missão-Velha 12 de Março de 1857. a rogo de Manoel Nunes Viana Manoel 
Rodrigues de Carvalho. 
Apresentada em 12 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurélio Arnaud Formiga. 
 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no riacho 
das Antas, uma parte de terras extremando da barra do riacho Secco ao pouco do Juazeiro 
com terras de Manoel Victoriano; da parte do Nascente no riacho das Antas, e da parte do 
Poente com as minhas terras, e [Fl. 86] ignoro a extenção. Missão-Velha 13 de Março de 
1857. A rogo de Manoel Cavalcante dos Santos = Franco Alves de Lima. 
Apresentada em 13 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 383 
Declaro eu abaixo assignado ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no Sitio 
denominado Barreiras, uma posse de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo 
sitio de cuja extenção, e extrema ignoro. Missão-Velha 11 de Março de 1857. A rogo de João 
Ignacio da Costa Manoel Joaquim Albuquerque Cavalcante. 
Apresentada em 13 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 384 



Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da lei que possuo nesta freguezia 
de Missão-Velha uma posse de terra no Sitio Emboscadas, cujas extremas são as seguintes: 
Para a parte do Norte com terras de Joaquim Antonio, do Nascente com a margem do rio, do 
Sul com terras de Vicente Ferreira Larangeira com meia legua de fundos, e para o Poente 
com terras do Caldeirão. Missão-Velha 14 de Março de 1857 
Antonio Pereira Souto 
Apresentada em 14 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 86v] 

N 385 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha uma sorte de terras 
do valor de cento e vinte mil reis nos Sítios reunidos Saco e Faustina no riacho da Caiçara do 
lado do Sul cujos Sítios tem a extenção de quatro a sinco leguas, ou a que se achava 
limitando em baixo no meio do Pouco das Varas, em cima com a Serra São Pedro onde 
findarem as três léguas da data concedida a Damas d’ Azevedo na Marga ate a confrontação 
do ultimo marco da data que foi de Jose Tavares com todas as águas que brotão para o 
riacho Caiçaras e deste marco para cima com meia légua para fora. Fazenda São Bento 3 de 
Abril de 1856. 
Leonardo Sergio d’Araujo Chaves 
Apresentada em 14 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N. 386 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha uma sorte de terras 
do valor de cento e vinte mil reis nos Sítios reunidos Saco e Faustina, no riacho da Caiçara, 
do lado do Sul, cujos sítios tem a extenção de quatro a sinco léguas, ou a que se achar, 
limitando embaixo no meio do pouco das Varas, em cima com a Serra São Pedro onde 
findarem as três léguas da data concedida a Damas [Fl. 87] d`Azevedo na ilharga ate a 
confrontação do ultimo marco da data, que foi de Jose Tavares com todas as aguas que 
botão para o riacho da Caiçara, e deste marco para cima meia legua para fóra. Fazenda São 
Bento 3 de Abril de 1856. 
Maria Magdalena d`Araujo Chaves 
Apresentada em 14 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 

N 387 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha, uma sorte de terras 
do valor de duzentos e quatro mil reis nos Sitios reunidos Saco e Faustina no riacho da 
Caiçara do lado do Sul, cujos Sitios tem a extenção de quatro a cinco leguas, ou a que se 
achar, limitando em baixo no meio do pouço das Varas, em cima com a Serra São Pedro, 
onde findarem as tres leguas da data concedida a Damas d`Azevedo, na ilharga ate a 
confrontação do ultimo marco da data que foi de Jose Tavares com todas as aguas que 
botão para o riacho da Caiçara, e deste marco para cima com meia legua para fora. Jatobá 4 
de Abril de 1856. 



Joaquim Leopoldino d`Araujo Chaves 
Apresentada em 14 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 

N 388 
Declaro eu abaixo assignado que possuo na freguezia de Missão-Velha, uma [Fl. 87v] sorte 
de terras do valor de cento e vinte mil reis nos Sitios reunidos Saco e Faustina no riacho da 
Caiçara do lado do Sul, cujos Sitios tem a extenção de quatro ou cinco leguas, ou a que se 
achar, limitando em baixo no meio do pouço das Varas, em cima com a Serra São Pedro, 
onde fundarem as tres leguas da data concedida a Damas perfazendo na ilharga até a 
confrontação do ultimo marco da data, que foi de Jose Tavares com todas as aguas, que 
brotão para o riacho Caiçara, e deste marco para cima com meia lega para fora. 
Fazenda Muluguinha 4 de Fevereiro de 1856. 
Antonio Leopoldrino d`Araujo Chaves 
Apresentada em 14 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 389 
Declaro que sou possuidor de um sitio de terras de crear nesta freguezia de Missão-Velha, 
no rio Salgado com cem braças, a margem esquerda, no lugar denominado Creolas, 
extremando da parte de cima com terras do finado João Paulo Pinto Monteiro, e da parte de 
baixo com terras de Manoel Antônio Dias com meia legua de fundos,e para constar mandei 
passar a presente declaração para ser registrada na conformidade da Lei [Fl. 88] de terras nº 
601. Creolas 26 de Fevereiro de 1857 
Marcos Roiz` de Carvalho 
Apresentada em 14 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 

N 390 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, na 
fazenda denominado Coxá, uma posse de terras de duzentas e vinte cinco braças em 
commum com os mais herdeiros, de cujas extremas ignoro. Retiro 15 de Março de 1857. 
A rogo de Jose Vicente d`Oliveira – Franco Alves de Lima 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 391 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Ponta da Serra do Mãozinha, uma posse de deis tustões em commum com os 
mais herdeiros do mesmo sitio, pelo que ignoro as extremas. Retiro 15 de Março de 1857. 
A rogo de Antonio Furtado Leite. 
Jose Joaquim de Jesus Pereira 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 



N 392 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão- [Fl. 88v] Velha, 
no Sitio denominado Tuncas uma posse de vinte sete mil reis em commum com os mais 
herdeiros do mesmo sitio, pelo que ignoro as extremas. Retiro 15 de Março de 1857. 
A rogo de Jose Ferreira de Menezes, José Joaquim de Jesus Pereira. 
Apresentada em 15 de Março de 1857 
 
N 393 
Eu abaixo assignado declaro no registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no Sitio 
denominado Ponta da Serra do Mãozinha uma posse de deis tustões em commum com os 
mesmos herdeiros do mesmo sitio, pelo que ignoro as extremas. 
Ritiro 15 de Março de 1857. 
A rogo de Jose Ferreira de Menezes Jose Joaquim de Jesus Pereira. 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 394 
Eu abaixo assignado declaro no registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Ponta da Serra do Mãozinha, uma posse de dois mil reis em commum com os 
mais herdeiros do mesmo Sitio, pelo que ignoro as extremas. Ritiro 15 de Março de 1857. 
Antonio Sevila de Sá 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 89] 

N 395 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no sitio 
denominado Tuncas, uma posse de cem mil reis de terras em commum com os mais 
herdeiro do mesmo Sitio, de cuja extenção e extremas ignoro. Retiro, 15 de Março de 1857. 
A rogo de Anna Furtado Leite 
Franco Alves de Lima 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 396 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, na Serra 
do Mãozinha, no lugar Ponta da Serra, uma posse de deis mil reis de terras em commum 
com os mais herdeiros, de cuja extenção e extremas ignoro. 
Ritiro 15 de Março de 1857. 
A rogo de Anna Furtado Leite 
Franco Alves de Lima 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 397 



Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no riacho 
de Caiçara, lugar denominado Caxueira meia legua de terras, extremando da parte do 
Nascente com terras do Capitão Manoel Simões Homem em um marco de pedra, da parte do 
poente com terras dos herdeiros, meos netos, com meia legua de fundos do riacho para o 
lado do Sul. Ritiro 15 de Março de 1857. 
João Luiz Tavares 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 89v] 

N 398 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, na Serra 
da Mãozinha, nos lugares denominados Queimadas e Macaúba, deis posses de deis mil reis 
cada uma em commum com os mais herdeiros, de cuja extenção e extremas ignoro. Retiro, 
15 de Março de 1857. 
João Luiz Tavares 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 399 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Taveira, no lugar Contendas duas posses de duzentas de braças de terras em 
commum com os mais herdeiros do mesmo Sitio; pelo que ignoro as extremas. Retiro 17 de 
Março de 1857. 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 400 
Eu abaixo assugnado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão Velha, no Sitio 
denominado Tapéra, uma posse de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo 
Sitio, de cuja extenção e extremas ignoro. 
Retiro 15 de Março de 1857. 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 90] 

N 401 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão Velha, no Sitio 
denominado Terra dura, uma posse de terras, extremando do Nascente na Serra Araripe, do 
Poente com terras de Varzinha, do Norte com terras de d. Antonia, e ao Sul com terras de 
Jose Martins no Olho d`agua da Paz. Retiro 15 de Março de 1857 
A rogo de Joaquim da Rocha Roiz`. 
Franco Alves de Lima 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 

 



N 402 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no Sitio 
denominado Aleixo cem mil reis de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo 
Sitio, de cuja extenção e extremas ignoro. Missão-Velha 15 de Março de 1857. A rogo de 
Antonio de Oliveira Pamplona = Franco Alves de Lima. 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 403 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Aleixo oito posses de terras em commum com os mais herdeiros do mesmo 
Sitio, de cuja extenção e extremas ignoro. Retiro 15 de Março de 1857. 

João Alves da Rocha. 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 90v] 

N 404 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
denominado Ponta da Serra do Mãozinha uma posse de deis tostões em commum com os 
mais herdeiros do mesmo Sitio, pelo que ignoro as extremas. 
Retiro 15 de Março de 1857. 

Jose Joaquim de Jesus Pereira. 
Apresentada em 15 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 

N 405 
Declaro que possuo no Sitio denominado Santa Thereza da freguezia de Missão Velha, uma 
posse de terras, cujas limites são os seguintes: Ao Norte com terras de Jose Lourenço, ao 
Poente com meia legua de fundos, para o Sul com Jose Gomes Costim, e para o Nascente 
com agua dependente. Santa Thereza 15 de Março de 1857. 
A rogo de Joaquim Pimenta da Costa Jose de Jesus Pereira. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 406 
Eu abaixo assignado declaro possuir nas terras do Olho d’agua da Onça desta freguezia de 
S. Jose de Missão-Velha, uma posse de terras denominada Serraria, que com [Fl. 91] prei a 
Roza de Souza em commum com os mais herdeiros, de cuja posse de terras dou o registro 
de conformidade com a Lei, para constar mandei fazer o presente exemplar por duplicata. 
Cajueiro 14 de Março de 1857. 
A rogo de Apolinaria Maria da Cruz Neves = Jose Candido Guedes Alcanforado 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 407 



Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo trinta braças de terras no Sitio Canna 
Brava da freguezia de Missão-Velha, cujas terras extremão para a parte do Nascente com a 
Serra do Mãozinha, para o Poente no dependio das aguas de Missão nova; para o Sul com 
os herdeiros do falecido Manoel Joaquim de S Anna; par o Norte com os herdeiros da 
falecida Antonia da Cruz. Brejão – 19 de Janeiro de 1857. 

Antonio Joaquim de S. Anna. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 408 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo quatro partes de terras no Sitio Aroêras 
da freguezia de Missão Velha, cujas partes de terras se achão em commum com os mais 
herdeiros. Brejão 19 de Janeiro de 1857. Antonio [Fl. 91v] Antonio Joaquim de S. Anna. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 409 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo, um Sitio de terras denominado 
Fazenda velha; suas extremas da parte de baixo com Jose de Mello, da parte de cima com o 
Sitio Aroêras com meia légua de fundos, cujas terras são pertencentes a Freguezia de 
Missão-Velha. Brejão 19 de Janeiro de 1857. 
Antonio Joaquim de S Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 

N 410 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, uma 
parte de terras no Sitio denominado Serra do Matto que extrema da parte do Nascente com 
Manoel Alexandre Pereira, da parte do Poente com João da Cruz Neves, da parte do Norte 
com o pe da ladeira, e da parte do Sul com o Araripe, cujo Sitio se acha indiviso com os mais 
herdeiros. 
Serra do Matto 11 de Janeiro de 1857. Antonio Joaquim de S Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 92] 
N 411 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo duas partes de terras no Sitio da Serra 
do Matto, freguezia de Missão-Velha, cujas partes de terras e achão em commum com os 
mais herdeiros. Serra do Matto 19 de Janeiro de 1857. 
Antonio Francisco Vasques 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 

O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
N 412 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo duas partes de terras no Sitio Serra do 
Matto da freguezia de Missão-Velha, cujas partes de terras se achão em commum com os 



mais herdeiros. Serra do Matto 19 de Janeiro de 1857. A rogo de Efigenea Joaquina de S. 
Anna – Antonio Francisco Vasques. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 413 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo duas posses de terras no Sitio Canna 
Brava da freguezia de Missão Velha, cujas posses de terras se achão em commum com os 
mais herdeiros. Serra do Matto 19 de Janeiro de 1857. 
Antonio Francisco Vasques 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 

 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo tres partes de terras no Sitio San- [Fl. 
92v] Santo Ignacio da Freguezia de Missão-Velha, as quaes se achão em commum com os 
mais herdeiros. Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857. 
A rogo de Anna Joaquina de Santa Anna Antonio Joaquim de S. Anna. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 415 
Eu abaixo assignado declaro ao registo seis posses de terras no Sitio Canta Gallo da 
freguezia de Missão-Velha, as quaes se achão em commum com os mais herdeiros. Serra 
do Matto 20 de Janeiro de 1857. A rogo de Anna Joaquim de S. Anna = Antonio Joaquim de 
S. Anna. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 416 
Eu abaixo assignado Joaquim Antonio de Jesus sou Senhor e possuidor de uma posse de 
terras em commum de deis mil e quatro centos e setenta e quatro reis, nesta freguezia de 
Missão Velha, no lugar denominado Brejinho. Brejinho 29 de Março 1857. 

Joaquim Antonio de Jesus. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 93] 

N 417 
Eu abaixo assignado Manoel Joaquim de Jesus sou Senhor e possuidor de uma posse de 
terras em commum de seis mil oitocentos e setenta e oito reis nesta freguezia de Missão-
Velha, no lugar denominado Breginho. Breginho 29 de Março de 1856 Manoel Joaquim de 
Jesus. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 



N 418 
O abaixo assignado declaro ao registro que possue uma posse de terras no Sitio Santa 
Thereza da freguezia de Missão-Velha, a qual se acha em commum com os mais herdeiros. 
Brejão 15 de Março de 1857. Francisco Duarte Homem 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 419 
Eu abaixo assignado Antonio Joaquim de Souza sou Senhor e possuidor de uma posse de 
terras em commum de dois mil e oito e setenta e oito reis nesta freguezia de Missão-Velha 
no lugar denominado Breginho. Breginho 29 de Março de 1856. Antonio Joaquim de Souza 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 420 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo uma parte de terras no no Sitio Serra do 
Matto da freguezia de Missão-Velha, cujas terras se achão em [Fl. 93v] commum com os 
mais herdeiros. Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857. 
Joaquim Jose de S. Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 421 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo uma parte parte de terras no Sitio 
denominado Canta Gallo, freguezia de Missão-Velha, a qual parte de terras se acha com 
commum com os mais herdeiros. Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857. 
Joaquim Jose de S. Anna Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 422 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo uma parte e terras no Sitio denominado 
Xamurro debaixo da freguezia de Missão-Velha, as quais terras se achão em commum 
comos mais herdeiros. Serra Matto 20 de Janeiro de 1857. 
A rogo de Faustino Passario do Nascim.to 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 423 
Eu abaixo assignado declaro ao registro uma posse de terras no lugar Can- [Fl. 94] Canta 
Gallo da freguezia de Missão-Velha a qual se acha em commum com os mais herdeiros. 
Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857.  
José Alexandre Pereira 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 



N 424 
O abaixo assignado tutor de orfão Manoel, declara ao registro, que este possue nesta 
freguezia de Missão-Velha, uma posse de terras no Sitio denominado Missão-nova, e que 
está em commum. Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857. 
O Tutor Francisco Luiz de S. Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 425 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo um sitio de terras no lugar denominado 
Valentim desta freguezia de Missão-Velha, o qual se acha em commum com os mais 
herdeiros. Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857. 
Jose Alexandre Pereira 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 426 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo duas posses de terras no Sitio Arraial 
da freguezia de S. Jose de Missão Velha as quaes me houverão por compra a Antonio de 
Magalhães Landim. Brejão 20 de Janeiro de 1857. A rogo de Francisco Ferreira d`Oliveira – 
Manoel Nazareno Grangeiro. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 94v] 

N 427 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo duas partes de terras do Sitio Canna 
Brava da freguezia de Missão-Velha, as quaes partes de terras se achão em commum com 
os mais herdeiros. Canna Brava 19 de Janeiro de 1857. 
Juvencio Joaquim de S. Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 

N 428 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha duas 
partes de terras no Sitio denominado Serra do Matto, que se acha em commum com os mais 
herdeiros. Serra do Matto 18 de Janeiro de 1857. 
Juvencio Joaquim de S Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 

 
N 429 

O Tutor abaixo assignado declara ao registro que a orfã Anna, possue duas posses de terras 
no sitio Canna Brava da freguezia de Missão-Velha, as quaes posses de terras se achão em 
commum com os mais herdeiro. Brejão 19 de Janeiro de 1857. O Tutor Antonio Joaquim de 
Santa Anna. 



Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 95] 

N 430 
Eu abaixo assignado como tutor da orfã Anna, declaro ao registro que ella possue duas 
posses de terras no Sitio Serra do Matto pertencente a freguezia de São Jose de Missão-
Velha, as mais posses de terras se achão em commum com os mais herdeiros. Brejão 18 de 
Janeiro de 1857. O Tutor Antonio Joaquim de Santa Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 431 
O Tutor abaixo assignado declara ao registro que os seos tutelados Manoel, Romão, Maria e 
Roza possuem nesta freguezia de Missão-velha tres partes de terras no lugar denominado 
Santo Ignacio, as quaes terras se achão em commum com os mais herdeiros. Serra do Matto 
20 de Janeiro de 1857. O Tutor Francisco Luiz de Santa Anna. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 432 
O Tutor abaixo assignado declara ao registro que o seo tutelado Manoel possue uma parte 
de terras no lugar denominado Valentim desta freguezia de Missão-Velha, a qual se acha em 
commum com os mais herdeiros. Serra do Matto 20 de Janeiro de 1857 
O Tutor Francisco Luiz de S. Anna 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
[Fl. 95v] 

N 433 
O abaixo assignado declaro ao registro que possue na freguezia de Missão-Velha, uma parte 
de terras no lugar Varze grande, a qual se acha em commum com terras dos mais herdeiros. 
Barbalha 21 de Fevereiro de 1857. Antonio Joaquim de S. Anna. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 434 
Eu abaixo assignado Jose Joaquim de Jesus sou Senhor e possuidro de uma posse de 
terras em commum de quatro mil tresentos e desoito reis nesta freguezia de Missão-Velha no 
lugar denominado Breginho. Breginho 29 de Março de 1856. Jose Joaquim de Jesus. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 435 
Proprietarios = João Marinho Falcão e Anna Maria do Amor Divino, Sitio possuido = Missão-
Nova = Freguezia a do Senhor São Jose de Missão-Velha, limites: Para o Nascente com 
terras de Francisco Luiz; para o Poente com terras de Santo Antonio, para o Norte com 



terras do Breginho, e para o Sul com terras de Jose Luiz Coelh. Cifra-se no valor de cem mil 
reis. Missão-Nova 16 de Março de 1857. João Marinho. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 96] 

N 436 
Declaro que possuo no Sitio denominado Cerquinha da freguezia de Missão Velha doze 
braças de terras, cujos limites são os seguintes: Ao Nascente extrema com terras de Manoel 
Felippe, ao Poente com terras de Hipolito Pereira, ao Norte com meia legua de fundos, e ao 
Sul aonde as aguas são dependentes. Cerquinha 12 de Março de 1857. 
João Antonio de Jesus 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 

N 437 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei que possuo nesta freguezia 
de Missão-Velha, uma posse de terras no Sitio Emboscadas, cujas extremas são as 
seguintes: Para a parte do Norte com terras de Francisca Maria; para o Poente com a 
margem do rio; para o Sul com terras de João Coêlho, e para o Nascente com terras de 
Francisco Xavier. Missão-Velha 15 de Março de 1857. Antonio Coelho de Resende. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 438 
Eu abaixo assignada declara para ser registrado na forma da Lei que possuo nesta freguezia 
de Missão-Velha uma posse de terras no Sitio Emboscadas, cujas extremas são as 
seguintes: Para a parte do Norte com terras de Joaquim de Mello, ao Sul com terras de 
Pedro Coêlho, ao Poente com terras de Pedro Coêlho, ao Poente com terras, digo com a 
margem do rio, e ao Nascente com terras de Francisco Xavier de Sa [Fl. 96v] Missão-Velha 
16 de Março de 1857 
A rogo de Luzia Maria do Espirito Santo José Raimundo Cavalcante 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 439 
Eu abaixo assignado declaro para ser registrado na forma da Lei que possuo nesta freguezia 
de Missão-Velha uma posse de terras no Sitio Emboscadas, cujas extremas são as 
seguintes: Para parte do Norte com terra de João Baptista, para o Poente com a margem do 
rio; para o Sul com terras de Francisca Maria, e para o Nascente com terras de Francisco 
Xavier. Missão Velha 15 de Março de 1857. Francisco de Mello dos Santos. 
Apresentada em 16 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 440 



Eu abaixo assignado declaro que possuo uma posse de terras no Sitio Cruz d`Almas da 
freguezia de Missão-Velha, cujas terras se achão em commum com os herdeiros. Brejão 11 
de Março de 1857 
A rogo de Anna Josefa de Jesus. Manoel Francisco Vasques. 
Apresentada em 17 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
 
N 441 
Eu abaixo assignado declaro que possuo uma posse de terras no Sitio Cruz de Almas da 
freguezia de Missão-Velha, as quaes terras se achão em commum com os herdeiros. Brejão 
11 de Março de 1857. 
A rogo de Maria do Carmo – Manoel Francisco Vasques. 
Apresentada em 17 de Março de 1857. 
O Vigr. Felis Aurélio Arnaud Formiga 
[Fl. 97] 

N 442 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha no Sitio 
Santa Thereza uma posse de terras,a qual se acha em commum com os mais herdeiros. 
Brejão 9 de Março de 1857 
Jose Antonio de Macêdo 
Apresentada em 17 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 

 
N 443 
O Tutor abaixo assignado declara ao registro que os seos tutelados Francisco, Jose, e Maria 
possuem na freguezia de Missão-Velha no sitio Salôba uma posse, as quais se achão em 
commum com os mais herdeiros. Brejão 9 de Março de 1857. 
Apresentada em 17 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 444 
O Tutor abaixo assignado declaro ao registro dos seos tutelados Jose, Francisca, e Maria 
que possuem na freguezia de Missão-Velha uma parte de terras no Sitio Lagoa, a qual se 
acha em commum com os mais herdeiros. 
Brejão 9 de Março de 1857. 
Apresentada em 17 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 
 
N 445 
Eu abaixo assignado declaro ao registro que possuo na freguezia de Missão-Velha, no Sitio 
Salôba uma posse de terras, a qual se acha em commum com os mais herdeiros. Brejão 9 
de Março de 1857. 
Jose Antonio de Macêdo 
Apresentada em 17 de Março de 1857. 
O Vigr.o Felis Aurelio Arnaud Formiga 



[Fl. 97v] 
Tem este Livro noventa e sette = 97 = folhas, as quais todas vão por mim numeradas, e 
rubricadas com arrubrica de que uzo = Modesto = Missão Velha 15 de Junho de Junho de 
1854. 
O Vigr.o José Modesto Pereira de Brito. 
 

___________ 
 


