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REGISTRO DE TERRAS DA FREGUESIA DO JARDIM 

(1855-1858) 
 
Este livro hade servir para assentos do Registro de terras desta 
Freguezia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, 
vai por mim numerado, e rubricado em todas as folhas com a minha 
rubrica = Barreto =e no fim terá outro termo. 

Villa do Jardim 3 de Fevereiro de 1855 
P.e Joaquim de Sá Barreto 

Coadjutor Pro Parocho 
[Fl. 2]  
1 Aos vinte e seis dias de Março de mil oitocentos e sincoenta e cinco, 
Annade Jesus Dantas, e seu filho Manoel Glz' Dantas, possuidores de 
uma parte de terra no Sitio Macapá d'esta Freguesia do Senr' Bom 
Jesus do Jardim, cujas terras lhes coube por miaçoens de seu marido e 
pai o finado Manoel Glz' Dantas, e hoje as dam ao registo competente, e 
para constar mandou fazer este exemplar em que se assignam. 

Manoel Glz' Dantas = Arrogo da Senrª Dona Anna de Jesus Dantas = 
Jose Clemente Barbosa de Morais. 

 

2 Aos sete dias de Março de mil oito centos e sincoenta e cinco, Jose 
Pedro dos Santos Sousa, possuidor de úma posse de terra no Sitio 
Alagoa dos Bois no corrente d'esta Freguesia do Senhor Bom Jesus do 
Jardim, cuja terra houve por compra a Leonel de Lima Ramalho, e de 
sua mulher, fazendo logo paga dos emullimentos correspondentes, a 
rasam de dois riaes por cada letra, do que para constar mandei passar o 
presente em que me assigno. Villa doJardim 7 de Março de 1955. 

Jose Pedro dos Santos Sousa 
[Fl. 2v] 
3 Aos sete dias de Março de mil oito centos e sincoenta e cinco, Joze 
Pedro dos Santos Souza, dou a registro uma posse de terra de que he 
Senhor e possuidor no Sitio Gamelleira no Cotuvello desta Freguesia do 
Senr’ Bom Jesus do Jardim, cuja terra houve por compra a Manoel 
Cordeiro de Sousa e sua mulher, fazendo logo paga dos imullimentos 
correspondentes, a rasão de dois riaes por cada letra, do que para 
constar mandei fazer o presente em que me assigno. Villa do Jardim 7 
de Março de 1855. Jose Pedro dos Santos Souza. 
 
4 Aos sete dias de Março de mil oito centos e sincoenta e cinco, Joze 
Pedro dos Santos Sousa, dou a registro uma posse de terra, do que he 
Senhor e possuidor no sitio da Barra do Corrente d’esta Freguesia do 
Senhor Bom Jesus do Jardim, cuja terra houve por compra a Braz de 



Lima Alencar, fazendo logo paga dos emolimentos correspondentes, a 
rasão de dois rias por cada letra, do que para cnstar mandei passar o 
presente em que me asigno. Villa do Jardim 7 de Março de 1855. 

Jose Pedro dos Santos Sousa. 
[Fl. 3] 
5 Aos sete dias de Março de mil oito centos e sincoenta e cinco, Jose 
Pedro dos Santos Sousa deu a registo uma posse de terra, do que he 
Senhor e possuidor no Sitio Cotuvello desta Freguesia do Senhor Bom 
Jesus do Jardim, cujas terras houve por compra a Jose Pereira Bringel e 
sua mulher, fasendo logo paga dos emolimentos correspondentes, a 
rasão de dois rias por cada letra, do que para constar mandei passar o 
presente em que me assigno. Villa do Jardim 7 de Março de 1855. 

Jose Pedro dos Santos Sousa 
 

6 Aos oito dias de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco 
Victoriano Carneiro da Silva deu a registo uma posse de terra do que é 
Senhor e possuidor no Sitio do Corrente do Ramalho, d'esta Freguesia 
do Senr' Bom Jesus do Jardim, cuja terra houvepor compra a Antonio 
Ignacio Felis e sua mulher Eufrasia Maria, fasendo logo paga dos 
imulimentos correspondentes, a rasão de dois riaes porcada letra, e 
para constar mandei passar o presente em que me assignou. Villa do 
Jardim 8 de Março de 1855. Assigno arrogo [Fl. 3v] de Victoriano 
Carneiro da Silva – Pedro Pinto Ramalho. 
 
7 Domingos Evangelista Dantas Senhor e possuidor de huma posse de 
terra, no Sitio Campestre desta Freguesia do Senr.’ Bom Jezus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim que hove por compra a Raimundo Jose 
Duartes cuja terra assim possuída dá ao registro aos sete de Abril de 
1955 pagando logo o emullumento compettente E para constar mandei 
fazer este que vai por mim assignado 

Domingos Evangelista Dantas 
 

8 Nos abaixo assignados declaramos possuir nesta Freguezia da Barra 
do Jardim as terras seguintes: ũ citio ao pé da Vila denominado sobrado 
com as extremas, que se seguem: ao norte e poente a extremar com 
Jose Raimundo, ao Sul com as ribeiras Cafundó e Cravata, ao nascente 
com o citio do Engenho d’agua; outro citio de terras ao pé da Vila no 
logar extremas, e se divide da parte de baixo com o Cel. Simplicio, da 
parte de cima com terras do Senr.’ Bom Jezus (com marcos) ao norte 
com o Rio Cravata e ao sul com meia legoa de fundos; Outro no 
Cotovello com as extremas seguintes: da parte do nascente com terras 
de Valdenino Ribeiro Campos, do poente com terras de Antonio José de 
Mello Belcante n’um traveção de pedras para o norte com o Rio Cravatá, 



e para o Sul com meia legoa de fundos: outras duas partes de terras no 
citio Cafundó do [Fl. 4] Sargento mor Antonio Alves Coite proindiviso da 
quantia de trinta e sinco mil sete centos e quatorze reis cada ũa: e 
finalmente tres partes de terra, no Brejo de Porteiras desta Freguesia ũa 
denominada Flores com as extremas seguintes; da parte do nascente 
com terras do fallecido Mathias da Costa Soares, da parte do poente 
com terras dos herdeiros de José dos Santos, da parte do norte com 
terras do citio Guaribas, e da parte do Sul com terras de Francisco 
Callado Bitancourth: entra no Brejo Porteira de baixo, onde morou 
Francisco Pereira, e outra no citio Porteiras do P.e Valerio, que forão de 
Antonio Fernadez Duarte, todas demarcadas e extremadas. É pois que 
sejão as terras que possuimos nessa Freguesia as descrevemos nestes 
dous bilhetes do mesmo theor para que sejão registradas na forma da 
Lei. Piancó 4 de Junho de 1855 

JoãoLeite Ferreira 
Antonia Maria da Conceição 

 

9 Nos abaixo assignados declaramos possuir uma parte de terras no 
Sitio Santo Antonio desta Freguesia do Senhor Bom Jesus do Jardim, 
que nos hove por compra a Joze da Costa das Virgens, demarcadas 
com as extremas seguintes: ao nascente com terras de Antonio Furtado 
Leite no mesmo Sitio, ao poente com mesmas terras, que obtive por 
herança de meo finado sogro Jose Pedro; ao norte com a Serra Araripe 
ao Sul com terras de Porteiras, cujas parte de terra assim possuida hoje 
as dou ao registro, e para constar passo a prezente. 

Jardim 29 de Janeiro de 1856 
Mathias Manoel Ribeiro 

Arrogo de Marcelina Maria da Conceição 
Vicente Ferreira dos Anjos 

 

10 Nos abaixo assignados declaramos possuir uma parte de terras no 
Sitio Santo Antonio nesta Freguesia [Fl. 4v] do Sr. Bom Jesus da Villa 
do Jardim, que me ouve por eransa de nosso finado sogro Jose Pedro 
dos Santos e Ignez Ribeiro dos Santos, declaramos possuir mais outra 
parte ao mesmo Sitio, que compramos a nossa conhada Angella Ribeiro 
dos Santos; e ambas reunidas estão demarcadas do modo seguinte: ao 
nascente cm minhas terras que comprei ao Sr. Joze da Costa ao poente 
com terras dos mesmos conhados Vicente Manoel de Farias, João 
Pedro dos Santos, e Pedro da Costa Ferras, ao Norte com a Serra 
Araripe ao Sul com terras da Barriguda; cujas terras assim possuídas as 
damos ao registo e pagamos os competentes emollumentos, tudo de 
conformidade com a respectiva Lei. Jardim 29 de Janeiro de 1856 
Mathias Manoel Ribeiro 



Arrogo de Marcelina Maria da Conceição 
Vicente Ferreira dos Anjos 

 
11 Nos abaixo assignados declaramos possuir uma parte de terras no 
Sitio Lemos, na Freguesia do Senr.’ Bom Jesus do Jardim, que 
compramos a David de Lemos Saldanha; outra parte de terras no 
mesmo Sitio Lemos, que compramos ao Senr.’ João de Lemos; e outra 
parte no mesmo Sitio de supra dita Freguesia que compramos ao Senr.’ 
Manoel Francisco, cujas terras damos ao registro, e pagamos os 
emullumentos tudo de conformidade com a lei; e para constar 
mandamos fazer o presente exemplar, em que nos assignamos. Villa do 
Jardim 10 de Fevereiro de 1856 

Manoel Ferreira Cavalcante 
Vicencia Berleisdia Candida 

 
12 Aos nove dias do mes de Fevereiro de mil oito sentos sincoenta e 
seis Ana de Jesus Dantas e seu filho Manoel Gonçalves Dantas 
possuidores de huma parte de terras no [Fl. 5] Sitio Carnauba desta 
Freguesia do S.r Bom Jesus do Jardim, cujas terras cobe por meação de 
seu marido e Pai o finado Manoel Glz' Dantas hoje as damos ao registo 
compettente e para constar fis o prezente exemplar em que assignamos 
por mim e minha Mai. Manoel Gonsalves Dantas Ana de Jesus Dantas. 
 
13 Aos nove dias de Fevereiro de mil oito sentos sincoenta e seis Anna 
de Jesus Dantas e seu filho Manoel Gonçalves Dantas posuidores de 
huma parte de terras no Sitio Descida dos Negros da Freguesia do S.r 
Bom Jesus do Jardim, cujas terras lhe cobe por meação de seu marido 
e Pai o finado Manoel Gonçalves Dantas os damos a registro 
competente e para constar fis o prezente exemplar, em que assignamos 
por mim e minha Mai Manoel Gonçalves Dantas e Ana de Jesus Dantas 
 
14 Declaro eu abaixo asignado para ser registado na forma da lei que 
posuo hũa parte de terra no Sitio do Brejo no lugar varze comprida cujas 
estremão para parte do nacente com Saco para o puente com olho 
dagua dos Santos para o Sul com brejo para o norte com Pilar Jardim 
doze de Fevereiro de mil oitocentos sincoenta e seis Jose Gonsalves 
Dantas 
 
15 Eu abaixo assignado declaro possuir uma parte de terra denominada 
Coitezera no corrente do Ramalho, que tocou por erança a minha finada 
Mulher Jacinta Chaves de Vasconcellos nesta Freguesia do Senhor 
Bom Jezus do Jardim cuja parte de terra dou a registro de 
comformidade com a lei e para constar mandei fazer a prezente 



declaração por doplicata Jardim doze de Março de mil oito centos e 
cincoenta e cinco Antonio a Cruz Neves 
[Fl. 5v] 
16 Eu abaixo assignado declaro pussuir uma parte de terra denominada 
Coitezera no Corrente do Ramalho que me hove por herança a minha 
finada Mulher Jacinta Chavier de Vasconcellos nesta Freguesia do 
Senhor Bom Jezus do Jardim, cuja terra dou ao registro de 
comformidade com a Lei, e para constar mandei fazer a prezente 
declaração por doplicata Jardim doze de Março de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. Antonio da Cruz Neves 
 
17 Eu abaixo e assignado declaro pussuir uma pedaço de terra digo citio 
de terras denominado a Abelhas e Mandacaru que mi hove por compra 
a João Joze de Goveia nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do 
Jardim com as estremas seguintes para o nascente com terras da 
Carnauba, para o puente com terras de Luiz Jorge, para o norte com o 
rio, para o Sul com as aguas que pendem para Pernambuco, cujas 
terras dou ao registro de comformidade com a lei e para constar mandei 
fazer a prezente declaração por duplicata Jardim doze de Março de mil 
oito centos e cincoenta e cinco. Antonio da Cruz Nevis 
 
18 Eu abaixo assignado declaro possuir um citio de terra denominado 
Abelhas e Mandacarú nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim 
que mi hove por compra a João Joze de Goveia com as estremas 
siguintes para o nascente com terras da Caranaubas, para o puente 
com terra de Luiz Jorge para o norte com o rio, para o Sul com as aguas 
que pendem para Pernambuco para constar fiz o prezente por doplicata 
Jardim dose de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco [Fl. 6] 
Antonio da Cruz Neves 
 
19 Eu abaixo assignado declaro possuir um Sitio de terra denominado 
Riaxo do meio nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim que 
hove por legitima de minha finada Mai com as estremas seguintes para 
o nacente com Sitio dos Pintos para o poente com terras de Manoel 
Francisco, para o norte com a Serra Araripe, para o Sul com a mesma 
Serra Araripe cujo Sitio dou a registro de comformidade com a lei e para 
consta fasso o prezente exemplar por duplicata. Jardim doze de 
Fevereiro de mil oito centos e cincoenta e cinco. 

Antonio da Cruz Neves 
 

20 Eu abaixo e assignado declaro possuir um Sitio de terras 
denominado Riaxo do meio nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do 
Jardim que me hove por legitim de minha finada Mai com as estremas 



seguintes para o nascente com o Sitio dos Pintos para o puente com 
terras de Manoel Francisco, para o norte com Serra do Araripe para o 
Sul com a mesma Serra Araripe cujo Sitio dou ao registro de 
comformidade com a Lei, e para constar faço o prezente exemplar por 
duplicata Jardim doze de Fevereiro de mil oito centos e cincoenta e 
cinco 

Antonio da Cruz Neves 
 

21 Eu abaixo e assignado declaro possuir huma parte de terra no Sitio 
Reaxão do Ramalho que hove por troca com Joze Antonio de Souza 
nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim, cuja parte de terra 
dou ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e cincoenta e 
cinco de comformidade com a respectiva lei, e para constar faço a 
prezente declaração [Fl. 6v] por doplicata. 

Antonio da Cruz Neves 
 

22 Eu abaixo assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
Reaxão do Ramalho que me ove por troca com Joze Antonio de Souza 
nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cuja parte de terra dou 
ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e cincoenta e 
cinco de comformidade com a respetiva lei e para constar fasso a 
prezente declaração por duplicata 

Antonio da Cruz Neves 
 

23 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
denominado Coitezera que mi ove por compra ao Padre Manoel 
Joaquim de Lavor nesta Friguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cuja 
parte de terra dou ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos 
e cincoenta e cinco de comformidade com a respetiva Lei e para constar 
faço a prezente declaração por duplicata 

Antonio da Cruz Neves 
 

24 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
denominado Coitezera que mi ove por compra ao Padre Manoel 
Joaquim de Lavor nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cuja 
parte de terra dou ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos 
e cincoenta e cinco de comformidade com a respetiva Lei e para constar 
faço a prezente declaração por duplicata. Antonio da Cruz Neves 
 

25 Eu abaixo e assignado declaro possuir huma pate de terra no Sitio 
Pintos e Larangeira que me ove por compra a João Vencelau, e a 
Adeoda [Fl. 7] to de Tal nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do 
Jardim cujas terras dou ao registro hoje aos doze de Março de mil oito 



centos e cincoenta e cinco, e para constar mandei fazer a prezente 
declaração por duplicata. Antonio da Cruz Neves 
 
26 Eu abaixo e assignado declaro pussuir huma parte de terra no Sitio 
Pinto e Laranjeira que me ove por compra a João Vencelau e Adeodato 
de Tal nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas terras 
dou ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e cinco e 
cinco, e para constar mandei fazer a prezente declaração por duplicata. 
Antonio da Cruz Neves 
 
27 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
Jardim que me ove por compra a Manoel de Souza Maxado nesta 
Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas parte de terra dou a 
registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco 
de comformidade com a respetiva Lei e para constar mandei fazer a 
prezente declaração por duplicata Antonio da Cruz Neves 
 
28 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
Jardim que me ouve por compra a Manoel de Souza Maxado nesta 
Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cuja parte de terra dou ao 
registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco 
de comformidade com a respetiva Lei e para constar fasso a prezente 
declaração por duplicata. Antonio da Cruz Neves 
 
29 Eu abaixo e assignado declaro pussuir uma parte de terra no Sitio 
Macapá desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim, que me ove 
por herança de minha finada Mulher Jacinta Xavier de Vasconcellos, 
cujas terra dou ao registro de comformida com a Lei; e para constar 
fasso a prezente [Fl. 7v] declaração por duplicata. Jardim doze de 
Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. Antonio da Crus Nevis.  
 

30 Eu abaixo e assignado declaro pussuir uma parte de terra no Sitio 
Macapá desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim que me ouve 
por compra a Reinaldo Joze de Aragão cujas terras dou ao registro em 
comformidade com a Lei; e para constar mandei fazer a prezente 
declaração por duplicata. Jardim doze de Março de mil oito centoe 
cincoenta e cinco. Antonio da Cruz Neves 
 

31 Eu abaixo e assignado declaro pussuir uma parte de terra no Sitio 
Macapá desta Freguezia do Senho Bom Jezus do Jardim que me ouve 
por compra a Reinaldo Joze de Aragão, cujas terras dou ao registro em 
comformidade com a Lei, e para constar mandei fazer a prezente 



declaração por duplicata. Jardim doze de Março de mil oito cento e 
cincoenta e cinco. Antonio da Cruz Neves 
 

32 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
Oulho Dagua que me ouve por compra a Francisco Alves, nesta 
Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas terras dou ao registro 
hoje aos doze de Março de mil oito cento e simcoenta e cinco, e para 
constar mandei fazer a prezente declaração por duplicata 

João Joze Milagres 
 

33 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
Oulho Dagua que mi ouve por compra a Francisco Alves, nesta 
Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas terras dou ao registro 
hoje aos doze de Março de mil oito centos e cincoenta e cimco, e para 
constar mandei fazer a prezente declaração por duplicata. João Joze 
Milagres 
[Fl. 8]  
34 Eu abaixo e asignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio dos 
Pintos que me ouve por compra a Francisco Antonio Cassemiro 
Nepomuceno nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas 
terras dou ao registro hoje doze de Março de mil oito centos e cincoenta 
e cinco de comformidade com a respetiva Lei, e para constar mandei 
fazer esta prezente declaração por duplicata 

Marculino Marques de Souza 
 

35 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
dos Pintos que me ouve por compra a Francisco Antonio Cassemiro 
Nepomuceno nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas 
terras dou ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e 
cincoenta e cinco de comformidade com a respetiva Lei, e para constar 
mandei fazer a prezente declaração por duplicata 

Marculino Marques de Souza 
 

36 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
dos Pintos que me ouve por herança de meo finado Pai Francisco 
Marques de Souza nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim 
cujas terras dou a registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e 
cincoenta e cinco de comformidade com a respetiva Lei, e para constar 
faço a prezente declaração por duplicata. Marculino Marques de Souza 
 
37 Eu abaixo e assignado declaro possuir uma parte de terra no Sitio 
dos Pintos que me ouve por herança de meu finado Francisco Marques 
de Souza nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim cujas terras 



doze ao registro hoje aos doze de Março de mil oito centos e cincoenta 
e cinco de comformidade com a respetiva Lei, e para constar fasso a 
prezente declaração por duplicata Marculino Marques de Souza 
 
38 Nos abaixo e assignado declaramos pussuir uma parte de terra no 
Sitio Cabeça do Negro no valor de trezentos mil reis que compramos a 
Felix Siriaco, e Antonio de Santa [Fl. 8v] ta-Anna nesta Freguesia do 
Senhor Bom Jezus do Jardim cujas terra damos ao registro de 
comformidade com a Lei, e para constar fizemos a prezente exemplar 
por duplicata. Jardim 20 de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. 
Como bastante procurador de Joze dos Santos Sombra e sua Mulher 
Maria Pereira de Alencar. João dos Santos Vascomcellos. 
 

39 No sabaixo e assignado declaramos pussuir uma parte de terras no 
Sitio Cabessa do Negro no valor de trezentos mil reis que compramos a 
Felix Siriaco, e Antonio de Santa-Anna nesta Freguezia do Senhor Bom 
Jezus do Jardim cujas terras damos ao registro de comformidade com a 
Lei, e para constar fazemos a prezente exemplar por duplicata. Jardim 
20 de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. Como bastante 
Procurador de Jose do Santos Sombro, e sua Mulher, Maria Pereira de 
Alencar, João dos Santos Vascomcellos. 
 

40 Digo eu abaixo e assignado que entre os mais bens que possuo 
livres e dezembargados, possuo trez partes de terras neste termo 
Jardim cujas me tocarão em partilhas pelo Inventaro que se procedeo 
por falicimento de minha finada Mai Anna Joaquina dos Santos, as 
quaes dou ao registro. Huma parte de cincoenta mil reis no Sitio do 
Emgenho Dagua destante desta Villa meia legua. Mais outro parte de 
trinta mil reis no Sitio do Cafundo distante desta Villa meia legua para o 
Norte Mais outro parte no Sitio da Carnauba da quantia de doze mil reis 
distante desta Villa Sete legua são pertencente estas partes de terras a 
esta Freguezia do Senhor Bom Jezus de Santo Antonio do Jardim. Villa 
do Jardim dezoito de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. 
Ignacio Alves Coito. 
[Fl. 9]  
41 O abaixo e assignado declaro pussuir huma parte de terras no valor 
de quarenta e cinco mil e oito centos e doze no Sitio do Brejo da 
Nacencia que me ove por herança de minha Senhora Senhorinha Maria 
nesta Freguezia do Jardim cuja posse em minha fazenda Ipueira e dou 
ao registro na comformidade com a Lei, e para constar faço a prezente 
exemplar por duplicata. Ipueira oito de Março de mil oito centos e 
cincoenta e cinco Manoel Ignacio dos Santos 
 



42 Eu abaixo assignado declaro possuir outra parte de terra no valor de 
oitenta e ceis mil e quientos e cetenta e nove reis no Sitio Brejo da 
Nacencia que ouve por compra a meo Irmão Pedro de oliveira Santos 
nesta Freguezia do Jardim cuja poce em minha fazenda Ipueira, e dou 
ao registro de comformidade com a Lei, e para constar faço a prezente 
exemplar por duplicata Ipueira oito de Março de mil oito centos e 
sincoenta e cinco. Manoel Ignacio dos Santos 
 
43 Eu abaixo e assignado declaro pussuir outra parte de terra no valor 
de oito mil e duzentos e cincoenta e ceis no mesmo Sitio do Brejo da 
Nacencia que ouve por compra a meo Sobrinho Pedro de Oliveira 
Santos nesta Freguezia do Jardim cuja posse e na Lagoa do baxio dos 
bois, e dou ao registro de comformidade com a Lei, e para constar faço 
a prezente exemplar por duplicata Ipueira oito centos e cincoenta e 
cinco. 

Manoel Ignacio dos Santos 
 

44 Eu baixo e assignado declaro pussuir outro pate de terra no valor de 
quatro mil reis no Sitio do Brejo da Barboza que ouve por compra a 
Antonio Joaquim dos [Fl. 9v] Santos nesta Friguizia do Jardim cuja 
posse é na Lagoa da Macauba e a dou ao registro de comformidade 
com a Lei, e para constar faço a prezente exemplar por duplicata Ipueira 
oito de Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. Manoel Ignacio dos 
Santos 
 

45 Eu abaixo e assignado declaro pussuir uma parte de terra no valor de 
setenta e cete mil e quinentos e cetenta e nove no mesmo Sitio do Brejo 
da Nacencia que ouve por herança de meo tiio João Muniz nesta 
Friguizia do Jardim cuja posse é em minha fazenda Paos brancos e dou 
ao rigistro de comformidade com a Lei, e para constar fasso a prezente 
exemplar por duplicata. Ipueira oito de Março de mil oito centos e 
cincoenta e cinco. Manoel Ignacio dos Santos 
 

46 Eu abaixo e assignado declaro pussuir outra parte de terra no valor 
de dois mil reis no Sitio da Barboza que ouve por compra a meo 
cunhado Ignacio Ferreira dos Santos nesta Friguizia do Jardim cuja 
posse hé na terra seca do mesmo Sitio no lugar donde tenho hum 
Emgenho emfimcada, e a dou ao registro de comfomidade com a Lei, e 
para constar fasso a prezente exemplar por duplicata. Ipueira oito de 
Março de mil oito centos e cincoenta e ceis. Manoel Ignacio dos Santos. 
 

47 Declaro eu abaixo e assignado para ser registrado na forma da Lei 
que possuo no Sitio do Brejo desta Freguezia do Jardim no Sitio varze 



comprida huma parte de terra no valor de quarenta mil reis cujas 
estremas são as seguintes para o nacen- [Fl. 10] te com o Saco, para o 
puente com o olho dagua dos Santos, por o norte com o pila para o Sul 
com o mesmo Brejo. Jardim vinte ceis de Fevereiro de mil oito cento e 
cincoenta e ceis. Manoel Lourenço de Araujo 
 
48 Declaro eu abaixo e assignado para ser registrada na forma da Lei 
que possuo no Sitio do Brejo desta Freguezia do Jardim no Sitio varze 
comprida huma parte de terra no valor de quarenta mil reis cujas 
estremas são as siguinte para o nacente com o Saco para o puente com 
o Oulho dagua dos Santos, para o norte com o Pilá para o Sul com o 
mesmo Brejo. Jardim vinte ceis de Fevereiro de mil oito centos e 
cincoenta e ceis Manoel Lourenço de Araujo 
 
49 Eu abaixo e assignado declaro pussuir huma parte de terra 
denominado Bere no corrente do Ramalho neste Freguezia do Senhor 
Bom Jezus do Jardim que comprei ao meu genro Manoel Alves de 
Araujo a qual dou ao registro declaro possuir mais outra parte no mesmo 
Sitio que comprei ao Senhor Manoel Alves Junior declaro pussir outra 
parte no mesmo Sitio que comprei a Manoel Alexandre declara pussuir 
mais outro parte no mesmo do Corrente que comprei a Luiz Barboza, e 
para constar mandei fazer a prezente declaração. Villa do Jardim 25 de 
Março de mil oito centos e cincoenta e cinco. Antonio Joze Vital 
 
50 Eu abaixo e assignado declaro pussuir hum Sitio denominado Oulho 
dagua de que sou afilhado nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus do 
Jardim com as estremas seguinte, para o Nascente com a ponta da 
Serra, para o Puente com a ladeira da besta morte, para [Fl. 10v] o 
Norte com a passage do Cafundo ao Sul com a Serra Araripe cujas 
terras dou ao registro de comformidade com a Lei; para constar mandei 
fazer esta declaração. Jardim vinte e cinco de Março de mil oitocentos e 
cincoenta e cinco. Como procurador João dos Santos Vasconcellos por 
minha constituinte Vicencia Pereira dos Santos 
 

51 Eu abaixo e assignado declaro possuir na data do Brejo huma posse 
de terra denominado São bento desta Friguezia do Senhor Bom Jezus 
do Jardim, que comprei a Manoel de Jezus, declaro possuir na mesma 
data que comprei a Manoel da Cruz Neves, declaro possuir mais outra 
parte na mesma data que comprei a Luiza Maria, declaro possuir mais 
outra parte que comprei a Joaquim Joze de Santa Anna, cujas partes de 
terra as dou ao registro de comformidade com a Lei; e para constar 
mandei fazer a prezente exemplar por duplicata. Villa do Jardim trinta de 
Março de mil oito centos e cincoenta e ceis. Manoel Antonio de Jezus. 



 

52 Declaro eu abaixo e assignado para ser registrado, que possuo uma 
parte de terra no Sitio varze comprida na data do Brejo desta Freguisia 
do Jardim, extremando da maneira siguinte da parte do Nascente com 
terras de carcara, da parte do Puente com a cerra do Oulho dagua, da 
parte do Sul com terras de Posço e Muquem, da parte do Norte com 
terras do Ginipapeiro. Barro do Jardim trinta de Março de mil oito centos 
e cincoenta e ceis. Antonio Gonçalves Chaves 
 

53 Declarou eu abaixo e assignado que posu huma parte de terra na 
data do Corrente no lugar do Passo ferro que comprei a Manoel Maxado 
nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus [Fl. 11] do Jardim declaro 
possuir mais outra parte na mesma data que comprei a Joaquim 
Matafria, declaro pussuir mais outra parte na mesma data que comprei a 
Domingos Pereira cujas terras dou a registro e para constar fasso a 
prezente. Villa do Jardim quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta 
e ceis. Francisco Gomes 
 
54 Declaro eu abaixo assignado que pussuo huma parte de terra no 
Sitio Caxoeira desta Freguesia do Senhor Bom do Jardim que comprei a 
Ignacio de tal declaro pussuir mais outra parte no mesmo Sitio que 
comprei a Jose Alves de Mattos, cujas terras dou a registro, e para 
constar faço o presente. Villa do Jardim quatorze de Abril de mil oito 
centos e cincoenta e ceis. Francisco Alves da Xagas 
 
55 Declaro eu abaixo e assignado que possu huma parte de terra no 
Sitio Corrente desta Freguesia do Senhor Bom Jezus do Jardim, que 
comprei a João Jose de Goveia. Declaro haver outra parte no mesmo 
Sitio denominado Sobrado, pertencente aos orfãs meos popilos que são 
meos manos; declaro mais haver outra parte pertencente aos mesmo 
orfãs no Sitio Beré, cujas terras dou ao registro, e para constar mandei 
fazer o presente. Villa do Jardim quatorze de Abril de mil oito centos e 
cincoenta e ceis Joze Crispiano da Rasa 
 
56 Declaro eu abaixo que poçuo uma parte de terra denominado Arueira 
no Sitio Corrente desta Freguesia, digo Senr’ Bom Jezus do Jardim que 
comprei Antonio Sabino Sobrera cujas terras dou ao registro comforme 
a Lei e [Fl. 11v] para constar mandei fazer este. Jardim de 16 de Abril 
de 1856. Joze Joaquim Leites. 
 

57 Declaro eu abaixo assignado que posuo uma parte de terras no Sitio 
Catole desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim que ouve por 
herança de meos finados Pais cuja parte de terra dou o registo de 



comformidade com a Lei; e para constar pacei o prezente. Villa do 
Jardim 14 de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis. Joze Bento 
Vieira 
 

58 Declaro eu abaixo e assignado, que poçuo uma parte de terra 
denominado Santo Antonio, no Sitio Corrente, desta Freguezia do 
Senhor Bom Jezus do Jardim, que comprei a Fidelle Ferrera de Mello, 
cujas partes de terras dou ao registro comforme a Lei, e para constar 
mandei fazer o prezente. Villa do Jardim deis de Abril de 1856 Joze 
Joaquim Leite 
 

59 Declaro eu abaixo assignado que poçuo uma poce de terras 
incomtinente com os meos filhos orfãs de quem sou tutor no Sitio 
emgenho Dagua e outra parte no Sito Cafundo, todas desta Freguezia 
do Senhor Bom Jezus do Jardim, cujas terras dou a registro comforme a 
Lei, e para constar faço o prezente Villa do Jardim 15 de Abril de 1856 
João Alves Couto. 
 

60 Declaro eu abaixo asignado que tenho huma parte de terra no Sitio 
Catolé desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim que me ouve 
por Erança de meo finado Sogro cujas partes de terras dou a [Fl. 12] o 
registro de conformidade com a Lei, e para constar mandei fazer a 
prezente. Villa do Jardim 14 de Abril de 1856 Arogo de João de 
Figueredo Luis Ignacio de Figueredo 
 
61 Declaro eu abaixo asignado, que ha huma parte de terra no Sitio 
Engenho da Gôa desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim 
pertencente as meos filhos orfãs Joze, e Roza, de quem sou tutor, cujas 
parte de terra dou ao registro de comformidade com a Lei; e para 
constar mandei fazer o prezente. Villa do Jardim 14 de Abril de 1856 
Claudino Alves Couto Como procurador de Thomaz Gomes do Santos 
 

62 Declaro eu abaixo e assignado que tenho huma parte de terra no 
Sitio Emgenho da Gôa desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim 
que me ouve por Erança dos meos finados Pais, cujas terras dou ao 
registro de comformidade com a Lei; e para constar faço o prezente. 
Jardim 14 de Abril de 1856 como procurador de Joaquim Izidorio Couto 
Claudino Alves Coito 
 

63 Declaro eu abaixo assignado que tenho huma parte de terras no Sitio 
Engenho da Goa desta Freguezia do Senho Bom Jezus do Jardim que 
me hove por erança dos meos finados Pais, declaro mais poçuir duas 
parte no mesmo Sitio por por compra a Antonio Sabino, e a Antonio 



Candido dos Santos, cujas dou ao registro de comformidade com a Lei, 
e para constar pacei o prezente Jardim 14 de Abril de 1856 
[Fl. 12v] Claudio Alvares Couto 
 
64 Declaro eu abaixo e assignado que poçuo uma parte de terra no Sitio 
Lamerão desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim que ouve por  
herança do finado meo sogro e outra parte no mesmo Sitio que comprei 
a Manoel Alves de Mattos cujas partes de terras dou ao registro de 
comformidade com a Lei para constar pacei o prezente. Villa do Jardim 
14 de Abril de mil oitocentos e cincoenta e ceis Joze Bento Vieira 
 
65 Declaro eu abaixo asignado que poçu hũa parte de terra no Sitio 
Lamerão desta Freguezia do Senho Bom Jezus da Villa do Jardim que 
mi coube por herança de meo finado sogro cujas partes de terras dou ao 
registro de comformidade com a Lei; e para constar mandei paçar o 
prezente. Villa do Jardim 19 de Abril de 1856. A rogo de Manoel Ferreira 
Pacheco Joze Bento Vieira 
 
66 Declaro eu abaixo asignado que poçu huma parte de terra no Sitio 
Macapá desta Freguezia do Senr' Bom Jezus do Jardim que me cobe 
por herança de meo sogro; declaro mais puçuir outra parte de terra no 
Sitio Carnauba desta mesma Freguezia que tambem tocome por erança 
de meo finado sogro declaro mais puçuir outra parte de terra no Sitio 
Decida dos negros desta freguezia do Jardim que tão bem tocou por 
herança do meo sogro cujas terra dou a registo de com [Fl. 13] 
formidade com a Lei para constar mandei fazer o prezente Villa do 
Jardim 20 de Abril de 56 Domingos Evangelista Dantas 
 
67 Declaro eu abaixo asignado que poçuo huma parte de terras no Sitio 
Lamerão desta Freguezia do Senhor Bom Jesus da Villa do Jardim cujas 
partes de terras me coube por Erança de meos finados Pais, cujas 
partes de terras dou a registro de comformidade com a Lei Villa do 
Jardim 14 de Abril de 1856 a rogo de Jacinto Fernandes da Silva Joze 
Bentos Vieira 
 
68 Declaro eu abaixo e assignado, que posu no Sitio Brejo cito nesta 
Freguesia de Santo Antonio do Jardim huma sorte de terra cuja me ouve 
por compra, e suas confrontações são as siguintes extrema pelo 
nacente com terras do Buriti grande pelo o poente com terras de 
Porteras, e pelo norte com terras de São Filippe e pelo o Sul com terras 
do Posso. Brejo quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis. 
João Grizotimo de Sousa 
 



69 Declaro eu abaixo asignado, que possuo no Sitio Brejo cito nesta 
Freguizia de Santo Antonio do Jardim huma sorte de terra cuja me ouve 
por compra, e suas comfrontações são as siguintes. Estrema pela 
Nacente com terras do Buriti grande, e pelo Puente com terras de 
Porteras, e pelo Norte com terras de São Filipe, e pelo Sul com terras do 
Posso. Brejo quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis 
Antonio Luiz de Andrade 
[Fl. 13v] 
70 Declaro eu abaixo asignado, que pussuo no Sitio Brejo cito nesta 
Freguezia de Santo Antonio do Jardim huma sorte de terra cuja me ouve 
por compra, e suas confrontações são as siguinte Estrema pelo Nacente 
com terra do Burity grande, e pelo Puente com terras de Porteras, e pelo 
o Norte com terras de São Filippe, e pelo Sul com terras do Posso. Brejo 
quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis Antonio Baptista 
Villa nova 
 

71 Declaro eu abaixo asignado, que pussuo no Sitio Brejo cito nesta 
Freguezia de Santo Antonio do Jardim huma sorte de terra cuja mi ouve 
por compra, e suas confrontações são as siguintes Estrema pelo 
Nacinte com terras do Burity grande, e pelo Puente com terras de 
Porteras, e pelo Norte com terras de São Filippe, e pelo Sul com terras 
do Posso. Brejo quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis 
Luiz Joze de Andrade 
 

72 Declaro eu abaixo e asignado, que possuo no Sitio Brejo já cito nesta 
Freguezia de Santo Antonio do Jardim huma sorte de terra, cuja me 
ouve por compra e suas confrontações são as siguinte Estrema pelo 
Nacente com terras do Buriti grande, e pelo Puente com terras de 
Porteras, e pelo Norte com terras de São Filippe, e pelo Sul com terras 
do Posso. Brejo quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis 
Joze Monteiro dos Santos. 
 

73 Declaro eu abaixo asignado, que possuo no Sitio Brejo cito nesta 
Freguisia de Santo Antonio do Jardim huma sorte de terra cuja mi ouve 
por compra, e suas confrontações são as siguintes. Estrema pelo 
Nacente com terras do Burity grande, e pelo Puente com terras de Por- 
[Fl. 14] teiras, e pelo Norte com terras de São Felippe, e pelo Sul com 
terras do Posso. Brejo quatorze de Abril de mil oito centos e cincoenta e 
ceis. Manoel Gomes da Silva 
 
74 Declaro eu abaixo e asignado que sou pussuidor de huma sorte de 
terra no Sitio do Brejo que me ouve por compra, cujas confrontações 
são as siguintes da parte do Nacente estrema com as terras do Buriti 



grande pela parte Puente com as terras de Porteras para o Norte com 
terras de São Felippe, e para o Sul com terras do Posso. Brejo dezoito 
de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis. Ignacio Gonçalves de 
Barros 
 
75 Declaro eu abaixo e assignado que sou possuidor de huma sorte de 
terra no Sitio do Brejo que mi ouve por compra, cujas confrontações são 
as siguintes da parte do Nacente esrema com as terras do Buriti grande 
pela parte do Sul com as terras do posso da parte do puente com as 
terras de Porteras, pela parte do Norte com terras de São Felippe. Brejo 
dezoito de Abril de mil oito centos e cincoenta e cinco. Joaquim 
Gonçalves de Torres 
 
76 Declaro eu abixo e assignado que sou pussuidor de huma sorte de 
terra no Sitio do Brejo cujas confrontações são as siguintes para a parte 
do Nacente estrema com as terras do Buriti grande da parte do Sul com 
terras do Posso da parte do Norte com terras de São Filippe Brejo 
dezoito de Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis. João Gomes de 
Moura. 
[Fl. 14v]  
77 Declaro eu abaixo asignado que sou puçuidor de huma sorte de terra 
no Sitio do Correntinho que mi ouve por herança de minha Mai, cujas 
estremas são as siguintes para a parte do Nacente estrema no Riacho 
dagua branca pela parte do Sul com terras do Cotuvello pela parte do 
puente com terras do Senho Joze Grigorio pela parte do norte com a 
mesma Cerra Brejo dezoito de Abril de mil oito centos cincoenta e ceis. 
Maria da Comceição. 
 
78 Declaro eu abaixo e asignado que sou puçuidor de huma sorte de 
terras no Sitio do Brejo cujas confrontações são as siguintes da parte do 
Nacente com terras do Buriti grande pela parte do Sul com terras do 
Poço pela parte do puente com terras de Porteras pela parte do Norte 
com terras de São Filippe. Brejo dezoito de Abril de mil oito centos e 
cincoenta e ceis Joze Pereira Lima 
 
79 Declaro eu abaixo asignado que sou possuidor de huma sorte de 
terra No citio do Brejo cujas confrontações são as siguinte da parte do 
Nacente com terras do Buriti grande pela parte do Sul com terras do 
Posso pela parte do Puente com terras de Porteras da parte do Norte 
com terras de São Filippe. Brejo dezoito de Abril de mil oito centos e 
cincoenta e ceis. Francisco Ilias dos Santos 
 



80 Declaro eu abaixo e assignado que sou puçuidor de hma sorte de 
terra no Sitio do Brejo que me ouve por compra, cujas confrontações 
são as siguintes da parte do Nacente estrema com as terras de Buriti 
grande pela parte do Sul com as terras do Poço pela parte do puente 
com terras de Porteras [Fl. 15] pela Parte do Norte com terras de São 
Felippe. Brejo dezacete de Abril de mil oitocentos e cincoenta e ceis. 
Francisco da Silva Chaves 
 
81 Declaro eu abaixo e assignado que sou pussuidor de huma sorte de 
terra no Sitio do Brejo que mi ouve por compra cujas confrontações são 
as siguintes da parte do Nacente estrema com terras do Buriti grande 
pela parte do Sul com terras do Posso da parte do Puente com terras de 
Porteras pela Parte do Norte com terras de São Filippe. Brejo dezoito de 
Abril de mil oito centos e cincoenta e ceis. Francisco Alves de Moura. 
 
82 Eu abaixo e assignado declaro possuir Na data do Brejo do Termo da 
Villa do Senr.’ Bom Jezus do Jardim huma posse de terra denominada 
Alagoa do Matto, que comprei a Anna Maria de Jezus, e mais outra 
posse na mesma datta, e lugar assima declarado como consta o dito 
digo este papel de venda cujas posses de terras as dou ao registro de 
comformidade da Lei; e para constar mandei passar o prezente 
exemplar por duplicata, ao pe do mesmo papel de venda Cajueiro 29 de 
Abril de 1856 A rogo o que este fez, e assignou A rogo de Manoel do 
Nacimento de Jezus e Manoel Alexandre Aristides Cardozo do Santos. 
 
83 Eu abaixo e assignado declaro possuir na data do Brejo huma posse 
de terra denominado Barreiro preto desta Freguezia do Senhor Bom 
Jezus do Jardim; declaro mais digo que comprei a Antonio dos Santos 
Ramos declaro mais pussuir na mesma data outra posse de terra, 
denominada Caxoeiras que comprei a Antonio Chaves; cujas posses de 
terra dou a registro de conformidade com a Lei; e para constar mandei 
fazer o prezente exemplar por duplicata. Cajueiro 20 de Março de 1856 
Daniel Pereira de Azevedo 
 
84 Declaro eu abaixo e assignado que possuo duas partes de terras no 
Sitio Corrente desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim que 
comprei a Ignacio Gonçalves da Fonceca, cujas terras dou ao registro 
comforme a Lei; e para constar pedi ao Sr. Francisco Carlos da Roza 
Muniz, este por mim Fizesse e assinasse Joze da Roxa 
 
85 Declaro eu abaxo asignado que possuo uma parte de terra no Sitio 
Cafundó desta Freguezia do Senhor Bom Jezus do Jardim, que comprei 
a Thomaz Gomes, cujas partes de terra dou ao registro conforme a Lei; 



e para constar mandei fazer o prezente. Jardim 29 de Abril de 56 João 
Alves Couto 
 
86 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr’ e possuidor de uma parte 
de terra no Sitio Maçapé desta Freguesia do Senr.’ Bom Jezus d Villa do 
Jardim digo de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do 
Ceará cuja parte de terra de terra a houve por erança de meu finado 
sogro Raimundo de Lunas e dou ao registro de de comformidade com a 
Lei e para constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de 
Março de 1857 

A rogo de José Ignacio da Roxa 
Francisco José da Silva 

[OBS: da fl. 16 até a fl. 20v se encontra totalmente destruído] 
 
[Fl. 21] não menciono por não me ser conhecido, Cabasseira 22 de Abril  
de 1856. 

Gonçallo da Silva Oliveira 
 

113 Declaro eu abacho assignado para ser registrada na forma da Lei 
que possu no Sitio do Brejo Nacencia dito nesta Freguezia de Santo 
Antonio do Jardim huma parte de terra que ouve por compra, suas 
confrontações são as seguinte huma pela parte do Nascente com terras 
[corroído] pela parte do Poente com terras do Salva terra pelo Sul com 
terras do Mu[corroído] e bom nome pela parte do Norte com  [corroído] 
sua extenção não menciono por não me ser conhecido. Duas Lagoas 22 
de Abril de 1856. 

Manoel Souza Grangeiro 
 

114 Declaro eu abaixo assignado que possu huma parte de terra 
deminada Agoa Branca nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus do Jardim 
que a ouve por compra a Senr.a Antonia Francisca de Magalhães cuja 
terras dou ao registro de conformidade com a Lei, e por assim ser 
verdade pedi ao Senr' Jose Joaquim Leite este a meu rogo assignasse 
Jardim 1.o de Junho de 1856 Arrogo de Antonio Ignacio  

José Joaquim Leite 
[Fl. 21v] 
115 Dizemos nos ambos abaxo asignado que pusuimos huma parte de 
tera de 876017 nesta Freguezia do Jardim no Sitio Capueira cuja ao 
vemos por compra ao Sr. José Gregorio da Silva a qual damos ao 
registro de conformidade com a Lei e para constar passo o presente 
hoje Jaburana[?] 2 de Junho de 1856 

Francisco de Paullo [corroido] 
Maria da Conceição 



 
116 Declaro eu abaixo asinado que poçu duas partes de terras no Sitio 
Agoa Branca desta freguesia do S.r Bom Jezus da Vila do Jardim que 
tive por compra huma a Manoel Gonçalves de Oliveira outra a Leandro 
do Roxa cujas terras dou ao registro de conformidade com a Lei 
[corroído] mandei paçar o presente Vila do Jardim 8 de Junho de 1856 

José Bento Vieira 
 

117 Disemos nos abaxo assignados que puçuimos huma parte de terra 
no Sitio denominado bom Suçego desta Freguesia do sem.' Bom Jesus 
do Jardim cuja ouvemos por Erança de meus finados Paes Manoel da 
Silva Vieira e Luizia do Coração de Jesuz cuja terra damos ao registro 
de conformidade com a Lei e por ser verdade passo o prezente por mim 
asignado, Jardim 8 de Junho de 1856 

Luis da França Alencar 
Maria José dos Santos 

 
[Fl. 22]  
118 Disemos nos abaxo asignados que puçuimos uma parte de terra no 
Sito denominado bom Suceço desta Freguezia do Senr' Bom Jezus do 
Jardim cuja a ouvemos por Erança de meus finados Paes Manoel da 
Silva Vieira e Luzia do Coração de Jezus cuja terra damos ao registro de 
conformidade com a Lei, e por ser verdade pedimos a meu Manno Luis 
de França Alencar este por nos asignasse, Jardim 8 de Junho de 1856. 
A rogo de José Pereira da Silva e Francisco Xavier Luis da França 
Alencar 
 
119 Digo eu abaxo assignado que puçu huma parte de terra no Sitio 
denominado bom Suceço nesta Freguezia do Senr.' Bom Jesus do 
Jardim cuja parte de terra a ouve por Erança de meus finados Paes 
Manoel da Silva Vieira e Luzia do Coração de Jezus, cuja terra dou ao 
registro de conformidade com a Lei, e por assim ser verdade pidi a meu 
manno Luiz da França este por mim assignace Jardim 8 de Junho de 
1856 

A rogo de Joaquim Pereira da Silva 
Luiz da França e Alencar 

 
120 Disemos nos abaxo asignados que puçuimos 3 braças e meia de 
terra no Sitio Agoa branca nesta Freguesia do S.r Bom Jesus do Jardim 
cuja terra a ouvemos por erança de meu finado Sougro João Barbos 
Magalhães cuja terra damos ao registro de conformidade com a Lei e 
por ser verdade pedimos ao S.r Ant.o Francisco de Mello a noço rõg 



asignace Jardim 13 de Junho de 1856 Á rogo de João daMasceno e sua 
Mulher 

Antonio Francisco de Mello 
[Fl. 22v]  
121 Disemos nos abaxo asignados que puçuimos hũa parte de terra 
denominada Quixabeira desta Freguesia do Senr' Bom Jesus do Jardim 
que a ouvemos por compra a Antonio Leitis da Silva cujas terra damos 
ao registro de conformidade com a Lei e por assim ser verdade pedimos 
ao Senr.' Antonio Francisco de Mello este por nos asignar Jardim 13 de 
Junho de 1856: Á rogo de João José dos Santos e Maria Izabel 
e Antonio Francisco de Mello 
 
122 Disemos nos abaxo asignados que puçuimos huma parte de terra 
no Sitio denominado Capueiras nesta Freguesia do Senr' Bom Jesus do 
Jardim, que a ouvemos por compra a falecida Theodoria Pais de 
Oliveira, cuja terra damos ao registro de conformidade com a Lei e por 
assim ser verdade passo o presente por nos somentes asignados, 
Jardim 13 de Junho d' 1856 Antonio Francisco de Mello 

Francisca Munis de Mello 
 

123 Declaramos nos abaxo asignados que puçuimos huma parte de 
terra no Sitio denominado Olho dagoa nesta Freguesia do Senr.' Bom 
Jesus do Jardim que ouve por compra a Gonçallo Ferreira dos Santos e 
sua mulher Maria de Jesus, cuja terras dou ao registro de conformidade 
com a Lei, e por assim ser verdade mandei passar o presente somentes 
por nos assignado. Jardim 1.o de Junho de 1856 

João Jacinto Feitoza 
Antonia Roza de Jezus 

[Fl. 23] 
124 Disemos nos abaxo assignados que puçuimos huma sorte de terra 
no lugar xamado S. Jozé pegando da Serra Riaxo da Fasenda abaxo 
athe confrontar com o alto das estremas do finado Quirino Pereira de 
Vasconcelos nesta Freguesia do Senr' Bom Jesus do Jardim que a 
ouvemos por compra a Manoel de Oliveira Pamplona e Joaquim Dias 
Barbosa e sua mulheres Angela Maria da Silva e Anna Maria da Silva, 
cuja terra damos ao registro de conformidade com a Lei, e por verdade 
paçamos o presente somentes por nos assignado Jardim 1.o de Junho 
de 1856 João Jacinto Feitoza 

Antonia Roza de Jezus 
 

125 Disemos nos abaxo asignados que puçuimos uma parte de terra no 
lugar denominado S. José desmenbrando dito Sitio a distancia do 
Fridaço pegando da Velha Andreza pela estrada das Porteiras ao Riaxo 



da Fazenda para a parte do Corrente no caminho do Mina na segunda 
paçaje do Riaxo da dita Andreza cortando para a parte do Nacente do 
Riaxo da Fazenda na confrontação do Logradoro nesta Freguesia do Sr. 
Bom Jesus do Jardim, cuja terra a ovemos por compra a Vicente Pereira 
Quinta e sua mulher Francisca Nunes de Mello cuja terra damos ao 
registro de conformidade com a Lei, e por verdade paçamos o presente 
somentes por nos asignados Jardim 1.º de Junho de 1856 

João Jacinto Feitoza 
Antonia Roza de Jezus 

 
126 Declaro eu abaxo asignado que puçú humas partes de terras no 
Sitio Santa Anna e Capueiras nestra Freguesia do Senr' Bom Jesus do 
Jardim que as ouve por compra a João Vicente de Carvalho, cujas 
partes [Fl. 23v] de terras dou ao registro de conformidade com a Lei, e 
por assim ser verdade passo a prezente somentes por mim asignado 
Jardim 1º de Junho de 1856. Como Procurador G.al de D Maria Izabel 

João Jacinto Feitoza 
 

127 Declaro eu abaxo asignado que puçú huma parte de terra no Sitio 
denominado Capueira nesta Freguezia do Senr' Bom Jesus do Jardim 
que a ouve por compra a Vicente Claudemiro de Souza Alagoano e sua 
mulher Antonia Francisca de Mello cuja terra dou ao registro de 
conformidade com a Lei e por assim ser verdade mandei passar a 
presente somentes por mim asignado Jardim 1.º de Junho de 1856. 
Como Procurador G.al de D. M.a Izabel 

João Jacinto Feitoza 
 

128 Declaro eu abaxo asignada que puçu duas partes de terras no Sitio 
Santa Anna nesta Freguezia do Senr.' Bom Jesus do Jardim que a ouve 
por compra a Jozé Pacheco de Carvalho e sua mulher Marianna Maria 
de Jezus cujas terras dou ao registro de conformidade com a Lei e por 
assim ser verdade mandou passar o presente somentes por mim 
assignada Jardim 1.º de Junho de 1856. Como Procurador de D. Maria 
Izabel 

João Jacinto Feitoza 
 

129 Declaro eu abaxo asignada que puçú huma parte de terra no Sitio 
denominado Capueira nesta Friguezia do Senr.' Bom Jezus do Jardim 
que a ouve por compra, a Francisco Pereira Muniz e sua mulher Maria 
Valcacia de Mello cuja terra dou ao registro de conformidade com a Lei, 
e por assim ser verdade mandei pasçar o presente somentes por mim 
asignado. Jardim 1.º de Junho de 1856. Como Procurador G.al de D. 
Maria Izabel. 



João Jacinto Feitoza 
 

130 Declaro eu abaxo asignada que possu tres partes de terras no Sitio 
denominado Riaxão nesta Freguezia do Senr.' Bom Jezus do Jardim 
que a ouve por compra a Francisco Fereira Baptista e sua mulher Maria 
Francisca da Conceição cujas terras dou ao registro de conformidade 
com a lei e por assim ser verdade passo o presente somente por mim 
asignado Jardim 1.º de Junho de 1856. Como Procurador G.al de D. 
Maria Izabel 

João Jacinto Feitoza 
 

131 Declaro eu abaxo assignada que pusçú huma poce de terra sita no 
Sitio do Riaxam nesta Freguezia do Senr.' Bom Jesus do Jardim, cuja 
posse de terra a ouve por compra a Manoel Pereira da Silva e sua 
mulhe Antonia Vieira de Souza cuja terra dou ao registro de 
conformidade com a Lei e por assim ser verdade [Fl. 24v] passo o 
prezente somentes por mim assignado Jardim 1.º de Junho de 1856. 
Como Procurador G.al de D. Maria Izabel 

João Jacinto Feitoza 
 

132 Declaro eu abaxo asignado que puçú huma sorte de terra de quatro 
braças de terra com fundos no Sitio denominado Capueira nesta 
Freguezia do Senr.' Bom Jezus do Jardim que ouve por compra a 
Francisco André Ferreira e sua mulher Maria Francisca cuja terra dou ao 
registro de conformidade com a Lei e por assim ser verdade passo o 
prezente somentes por mim assignado Jardim 1.º de Junho de 1856 

Como Procurador G.al  de D. Maria Izabel 
João Jacinto Feitoza 

 

133 Declaro eu abaxo assignado que possú huma parte de terra no Sitio 
Capueira nesta Freguezia do Senr.' Bom Jezus do Jardim que a ouve 
por compra a Francisca Alves de Carvalho, e sua mulher Maria Roza do 
Sacramento, cuja terra dou ao registro de conformidade com a Lei, e por 
assim ser verdade passo o presente somentes por mim assignado, 
Jardim 1.º de Junho de 1856 

Como Procurador G.al  de D. Maria Izabel 
João Jacinto Feitoza 

[Fl. 25] 
Declaro eu abaxo assignado que puçú duas partes de terras no Sitio 
Santa Anna e Riaxão nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus do Jardim 
que a ouve por compra a Francisco Alves de Carvalho, e sua mulher 
Maria Roza do Sacramento, cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Lei, e por assim ser verdade passo o presente 



somente por mim asignado Jardim 1.º de Junho de 1856. Como 
Procurador G.al  de D. Maria Izabel 

João Jacinto Feitoza 
 

135 Declaro eu abaxo assignado que possú humas partes de terras nos 
lugares Santa Anna, Riaxão e Capueiras nesta Freguezia do Senr.' Bom 
Jezus do Jardim que as ouve por compra á Francisco Pais de Carvalho 
cujas partes de terras dou ao registro de conformidade com a Lei e por 
assim ser verdade mandei passar o prezente somentes por mim 
assignado Jardim 1.º de Junho de 1856. Como Procurador G.al  de D. 
Maria Izabel João Jacinto Feitoza 
 

136 Disemos nos abaxo asignados que puçúimos huma parte d eterra 
na dacta do Muquem no Sitio denominado Baxio no Riacho do Balçamo 
nesta Freguezia do Senr.' Bom Jezus do Jardim que a ouvemos por 
compra ao Tenente Coronel João Tavares de Castro Filgueras com as 
estremas seguintes pega dita terra do Sercado de Feliz Ferreira Riacho 
asima a estremar com terra de Vicente de tal para a parte do Norte com 
terra digo com Serra Florencio para a parte de Sul com os limites [Fl. 
25v] do Macapá cuja terra dou ao registro de conformidade com a Lei e 
por assim ser verdade mandei paçar o prezente somentes por nos 
asignados, Jardim 19 de Junho de 1856. Francisco Tavares da Cunha 
Izabel Maria do Espirito Santo 
 

137 Disemos nos abaxo asignados que puçuimos huma parte de terras 
na data de Muquem no Sitio denominado Baxio no Riaxo do Balçamo 
nesta Freguesia do Senr.' Bom Jezus do Jardim que as ouvemos por 
compra ao Tenente Coronel João Tavares da [corroído 1 palavra] 
Filgueiras com a sestremas seguintes principia dita terra com terras de 
Mathias Manoel Ribeiro no Riaxo do Balçamo asima com terras de 
Francisco Tavares da Cunha para a parte do Norte com a Serra 
Florencio e para a parte do Sul com os limites do Macapá cujas terras 
dou ao registro de conformidade com a Lei, e por ser verdade mandei 
paçar o prezente somentes por nos asignado Jardim 19 de Junho de 
1856. arogo de Felis Ferreira e sua Mulher  

Francisco Tavares da Cunha 
 

138 Dizemos nos abaxo assignados que puçuimos duas partes de terras 
no Sitio denominado Barriguda nesta Freguesia do Senr.' Bom Jezus do 
Jardim ditas terras estremão pela parte do Nacente com terras de 
Joaquim Ferreira para a parte do Puente com terras de pedra branca 
pela parte do Norte com terras de Bernardino de tal pela parte do Sul 
com terras do Sitio Jatobá, cujas terras as ouvemos por compra a 
Leonardo Ferreira e Anna Maria da Conceição, segunda compra a 



Calisto Alves Feitoza, e Anna Luiza, 3.a parte a João da Motha e 
Filiciana Maria, 4.a Antonio Ramos de Santa Anna e Maria Luzia do 
Espirito Santo 5.a a Francisco Pereira do Nascimento e [Fl. 26] Maria 
Thereza da Conceição 6a a Bazilio [corroído] de cujas terras damos ao 
registro de comformidade com a Lei; e p.r ser verdade mandamos 
passar o prez.e e a nosso rogo assignasse o Senr.’ Fran.co Tavares da 
Cunha Arogo de José Roiz’ da Silva Angela Maria da Com.cam 

Fran.co Tav.es da Cunha 
 

139 Diizemos nos abaixo asignados que puçuimos uma posse de terra 
que pegara a estrema no pé de huma Laranjeira braba, rumo direito da 
Serra Araripe, pela estrada que vem do Saquinho, para a Pedra branca, 
athe abaixo do Velho Felix, desta baixa asima cortando rumo direito a 
dita serra Araripe, de fe- [corroído] huma Carrera de bananeiras na di 
[corroído] nesta Freguezia do Senr.’ Bom Jesus do Jardim, cuja terra a 
ouvemos por compra a Francisco Pereira do Nascimento e a Thereza de 
Jezus, e as damos ao registro de conformidade com a Ley e por ser 
verdade pedi ao meu Genro [corroído 2 palavras] este p.r nos asignace 
Jardim [corroído] de Janeiro de 1856 Arogo ‘Thomaz Alz.’ [corroído 
Ferras 

Manoel Alz.’ de [corroído] 
 
140 Dizemos nos abaixo asignados que puçuimos huma posse de terra 
no Sitio denominado Pedra branca no lugar denominado Marrocos nesta 
Freguezia do Senr.’ Bom [Fl. 26v] Jezus do Jardim, dita posse de terras 
confrontando para o Norte, com Francisco Cardôzo de Miranda pegando 
do Cabesso das Extremas digo Escadinhas rumo serto, a estrada que 
dece para as Purteiras, té topar na estrada que volta para este sitio 
Pedra branca segue pela dita estrada navegando para o Sul em hum pé 
de Laranjeira braba, e deste rumo certo a serra Araripe, cuja poce a 
ouvemos por compra a Francisco Pereira do Nascimento e sua mulher 
Maria Thereza de Jezus cuja terra damos ao registro de conformidade 
com a Lei e por verdade mandei paçar o prezente somentes por nos 
asignado Jardim 22 de Junho de 1856. 

Manoel Alves de Luceno 
 

141 Dizemos nos ambos abaxo asignados que puçuimos duas partes de 
terra nesta Freguesia do Jardim no [corroído 1 linha] por compra a 
[corroído] Pereira e Agostinho Lan[corroído] damos ao registro de 
conformidade com a Lei. Para constar paço o prezente hoje alto 
[corroído] 24 de Junho 1856 

[corroído] Pereira Muniz 
Raimunda Valcacia 



 
142 Digo eu abaixo asignado que puçú huma parte de terra no Sitio do 
Mina nesta Freguezia do Senr.’ Bom Jezus do Jardim que ouve por 
herança de minha finada May Theodia Paes de Oliveira, cujas terra dou 
ao registro de conformidade com a Lei e para ................. 
OBS.: DA FOLHA 27 À 37V SE ENCONTRA COMPLETAMENTE 
DESTRUÍDO 
 
[Fl. 38] braças a José Sombra, onse braças a Joaquim Nunes, [corroído] 
braças a João Gomes, cujas terras dou ao registro de conformidade com 
a Lei, e para constar mandei fazer o prezente; Porteira 3 de Julho de 
1856. 

Arrogo de minha Mai Maria Theresa de Jesus 
Adiodato Thomas de Aquino. 

 
204 Declaro eu abaixo assignado que pussu huma parte de terra nositio 
Agua Branca desta Freguesia do Senr' Bom Jesus da Barra do Jardim 
que comprei a Antonio [corroído], pussu mais comprei parte que comprei 
a José [corroído], cujas ao registro de conformidade com a Lei; e para 
constar mandei passar o presente e somente por mim assignado; Agua 
Branca 1.º de Fevereiro de 1857: Joaquim Nunes de Figueiredo. 
 
205 Declaro eu abaixo assignado que pussuo uma parte de terra na 
Barriguda desta Freguesia do Jardim que me ouve por Erança de meus 
finados Pais, cuja terra dou ao registro de conformidade com a Lei. E 
para constar pacei o prezente Villa do Jardim 1.º de Fevereiro de 1857. 
Assigno arrogo de [corroído] 

Simião [corroído] Andrade. 
 

206 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de treis 
partis de terras no sitio denominado [corroído], sendo ditos sitios 
regadios nesta Freguesia do Snr' Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim sendo um delles avido por Erança de meus finados Sogros 
Miguel Suares de Brito, e Maria do Ó de Santa Anna e duas partes me 
ouve por compra a Antonio Suares e Genoveva Maria da Conceição, 
cujas estremas são as seguintes, ao Nascente estrema com terras do 
Olho dagua, ao Puente com terras de Domingos Lopes, ao Norte com 
terras de Tenente C.el Francisco da Cruz e ao Sul com a serra do 
Araripe, cujo sitio de terras estremadas dou ao registro de conformidade 
[Fl. 38v] com a Lei: Jardim 2 de Fevereiro de 1857 

José Suares de Brito 
 



207 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma sorte de terra regadia 
no sitio denominado Jardim Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa do 
Jardim a ouve por Erança de minha finada sogra, Maria do Ó de Santa 
Anna suas estremas são as seguintes para o Nascente com terras de 
Olho dagua, ao Puente com terras de Domingos Lopes, ao Norte, com 
terras do Tenente C.el Francisco da Cruz Neves, ao Sul, com a Serra 
Araripe, cujo sitio assim estremado dou ao registro de conformidade 
com a lei; Villa do Jardim 2 de Fevereiro de 1857. Arrogo de Amaro 
Alves da [corroído] 

José Suares de Brito 
 

208 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma parte de terra 
denominado Medeiros, nesta Freguezia do Senr' Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio da Barra do Jardim, que me ouve por compra a [corroído] 
cuja terra estrema ao Nascente com terras de Francisco [corroído] ao 
Puente com terras de Alexandre [corroído] possuidas dou ao registro de 
conformidade com a Lei Villa do Jardim 3 de Fevereiro de 1857 

José Gregorio de Medeiros 
 
209 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma posse de terra no sitio 
denominado Medeiros, nesta Freguesia do Snr’ Bom Jesus da Villa de 
Santonio da Barra do Jardim que a ouve por compra a Christovão Vieira, 
cuja terra estrema com [corroído] de Souza, e de outra parte, com 
[corroído] Andrê, cuja terra assim possuídas dou ao registro de 
conformidade com a Lei. Villa do Jardim 3 de Fevereiro de 1857. 

José Gregorio de Medeiros 
[Fl. 39] 
210 Declaro eu abaixo asignado q.’ puçuo huma parte de terra no citio 
Agoa Branca desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus do Jardim, q.’ as 
ouve por legitima de meu Pai Jose Gomes puçuo outra no mesmo sitio 
por legitima de minha Mai [corroído] cujas terras dou ao registro de 
confomidade da Lei, he para constar pascei o presente. Agoa Branca 4 
de Fevereiro de 1857 

Leandro da Rocha Silva 
 

211 Declaro eu abaixo asignado que posuo huma sorte de terra no Sitio 
Cotuvello desta Freguesia do Snr.’ Bom Jesus do Jardim que as ouvi por 
legitima de meu sogro Francisco Mê de Mattos [ilegível] que comprei 
outra a Pedro Alves poçu outra mais que comprei a José Domingos 
poçu outra parte que comprei a Jose Francisco Leite, [corroído] partes 
no mesmo Sitio cujas terras dou ao registro no mesmo Sitio cujas terras 
dou ao registro de conformidade a Lei he para constar passei o presente 
Agoa Branca 4 de Fevereiro de 1857  



[corroído] José Pedro [corroído] Gonçalves 
 
212 Declaro eu abaixo asignado que pussú huma sorte de terra no sitio 
denominado Vieira nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa do 
Jardim que a ouve por compra a José Veras [corroído] cuja parte dou ao 
registro de conformidade com a Lei; Villa do Jardim 4 de Fevereiro de 
1857. Assigno a Rogo de Manoel da Paxão [corroído] 

João Pedro de Aquino 
 

213 Declaro eu abaixo asignado que pussu uma sorte de terra no Sitio 
denominado Simão [corroído 1 linha] [Fl. 39v] de Santo Antonio do 
Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que a ouve por compra a 
José Gomes Pedrosa, cuja terra dou ao registro de conformidade com a 
Lei,e  para constar mandei passar o presente e por mim assignado 
Jardim 5 de Fevereiro de 1857. Arogo de [corroído] Pereira da Silva 

José Joaquim Leite 
 

214 Digo eu abaixo asignado que pusuo no sitio denominado Lagoa 
nesta Freguesia da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, 
Provincia do Ceará, cuja me tocou por legitima de meo Pai José Furtado 
Leite, com parte em hũ asude no valor de sem mil reis cuja terra dou ao 
registro de conformidade com a Lei; e para constar passei o presente 
Villa do Jardim 2 de Fevereiro de 1857 

Manoel Furtado Leite 
 

215 Nos abaixo assignados [corroído] pussuimos uma sorte de terra no 
sitio denominado Barriguda na Freguesia do S.r Bom Jesus de S. 
Antonio do Jardim na comarca do Crato Provincia do Ceará, que 
houvemos por compra a [corroído] Soares de Mello na data de Porteiras 
de fora, cujo sitio extrema ao Nascente com Pedro [corroído] da 
Alexandria, pelo puente com terras do mesmo Sitio pertencentes a outro 
herdeiro, extremando ao Norte meia legoa com sitios do pé da serra do 
Araripe, ao Sul com terras de Vacca parida. E assim damos ao registro 
em conformidade da Lei, para constar pedi ao S.r João Brigido dos 
Santos este por nos fisesse e assignasse Villa do Jardim 2 de Fevereiro 
de 1857 
[Fl. 40] 
A rogo de Felippe Carreira de Souza, e sua mulher Victorina Gonçalves. 

João Brigido dos Santos 
 

216 Declaramos nos abaixo asinados que puçuimos um sitio de terras 
denominado Santa Anna nesta Freguesia do S.r Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim na comarca do Crato Provincia do Ceará, que 



nos ouvemos por compra a Felicianno Gomes de Brito na data de 
Porteira de fora, cujo sitio extrema ao nacente com José da Costa das 
[corroído] ao puente com terras do S.r Pedro [corroído] de Alexandria ao 
Norte a estremar meia legoa com o sitio do pé da serra Araripe ao sul 
meia legoa estremando com terras [corroído] e assim damos a resisto 
de conformidade com a lei para constar pedi ao sr. Adeodato Thomais 
de Aquino este fisesse e asignace Villa do Jardim 9 de fevereiro de 1857 
A rogo do S.r Felippe Careira e sua mulher Viturina Gonçalves da Silva 
Adiodato Thomais de Aquino 
 
217 Declaro eu abaixo asignado que sou senhor e puçuidor de uma 
parte de terras da quantia e quarenta e seis mil reis no sitio denominado 
Simão Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim comarca do crato Provincia do Ceará que me ouve por compra 
huma parte ao Senhor José Pereira, outra parte ao senhor Nicolau Leite, 
e outra parte por herança de meu Pai, cujas estremas são as seguintis 
ao Nacente estrema com terras do Sitio Salvaterra, ao Puente com 
terras do Sitio Guaribas pertencente ao Senhor Bartholomeo Martins, ao 
norte com a serra Araripe ao sul com terras do muquem no lugar 
Barriguda; e assim dou ao re [Fl. 40v] gistro de conformidade com a lei 
do que para constar mandei faser a presente Villa do Jardim 12 de 
Fevereiro de 1857: Arogo de José Ferreira Leite Benjamim Franklim de 
Sousa Paz 
 
218 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor de uma 
parte de terras no sitio denominado guaribas da quantia de secenta mil 
reis na Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim da comarca do crato, Provincia do Ceará que me ouve por 
compra ao Senr’ Francisco Christovão de Mello, estremando para a 
parte do nacente com o senr' Bartholomeo Martins a parte do puente 
com o mesmo vendedor para o norte com a estrada do pé da serra do 
Araripe para o sul com terras de Porteiras e as dou ao registro de 
conformidade com a lei para constar mandei faser o presente Villa do 
Jardim 12 de Fevereiro de 1857 

Manoel Pedrosa de Silqueira 
 

219 Declaro eu abaixo assignado que sou senhora e possuidora de uma 
parte de terras no sitio denominado guaribas nesta digo da quantia de 
mil reis nesta freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim da comarca do crato provincia do Ceará que me ouve por 
compra ao Senhor Francisco Christovão estremando para a parte do 
nacente com Bartolomeu Martins para a parte do poente com o mesmo 
vendedor para o norte com a estrada do pé da serra Araripe para o Sul 



com as terras de Porteiras e assim dou ao registro de conformidade com 
a Lei para constar mandei faser o presente Villa do Jardim 12 de 
Fevereiro de 1857. A rogo de Josefa Maria da Costa 

Benjamim Franklim de Souza Paz 
 

220 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor senhor e possuidor de 
uma parte de terras no lugar denominado Simão da quantia de trese mil 
sento e quarenta nesta Freguesia do Snr1 Bom Jesus do Jardim da 
comarca do Crato provincia do Ceará grande uma parte de cuja parte de 
terras a ouve por herança de meo Pai Gonçallo Mendis de Moura e suas 
estremas são as seguintes para o nacente estrema com [Fl. 41] terras 
do sitio Salvaterra para o puente com terras de guaribas para o norte 
com terras digo com a serra Araripe para o sul com terras de Muquem 
cuja parte de terras dou ao registro de conformidade com a Lei para 
constar mandei faser a presente. Villa do Jardim 12 de Fevereiro de 
1857 

Manoel Pedros de Silqueira 
 

221 Declaro eu abaixo que pussu uma parte de terra no sitio 
denominado Guaribas desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do crato Provincia do Ceará que me 
ouve por compra que fis ao Snr' Christovão de [corroído] e sua mulher 
digo Snr.ª D. Antonia Maria da Conceição, as suas confrontações são as 
seguintes para o Puente estrema com o mesmo vendedor, pegando do 
pé da serra araripe ficando a nascencia da estrada para sima para o 
mesmo comprador e decendo a estrada abaixo para parte do Sul 
cortando ao [corroído] Barro vermelho, e para o Nacente com terras 
[corroído] e para o norte, com a serra Araripe [corroído] dou ao registro 
de conformidade com a lei e por ser verdade mandei passar o presente 
e por mim assignar Villa do Jardim 30 de Janeiro de 1857 Bartholomeu 
Martins 

Manoel Luis de Ancheta 
 

222 Declaro eu abaixo assignado que sou pussuidor de huma parte de 
terra no lugar denominado Sozinho nesta freguesia do senhor Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia 
do Ceará que a ouve por compra ao Senhor Luis Carlos Pereira as suas 
estremas são as seguintes da estrada para o pé da Serra Araripe para o 
Nascente com terras de Gabriel para o Puente com terras de Joaquim 
Jose de Oliveira cuja terra assim estremada dou ao registro de 
conformidade com a lei, e por ser verdade mandei faser o presente 
exemplar e por mim assignada. Villa do Jardim 30 de Janeiro de 1857. 
Por Bartholomeu Martins 



Manoel Luis de Ancheta 
[Fl. 41v] 
223 Declaro eu abaxo asignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terra no sitio Simão da quantia de dose mil reis e outra parte no 
mesmo sitio da quantia de mil e novesentos nesta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato da 
provincia do Ceará que me ouve por compra a Antonio Mendis Pedrosa, 
e a outra a Manoel Pedrosa, de Silqueira, cujas partis de terras tem as 
estremas seguintes, ao Nascente com terras do Sitio Salvaterra, ao 
Puente com terras do Sitio guaribas pertencente ao Senhor Bartholomeu 
Martins ao Norte com a cerra Ararippe ao Sul com terras do Muquem e 
assim declarada dou ao registro de conformidade digo dou ao registro 
as duas suas ditas partes de terras tudo como mandei e para constar 
verdade pedi e roguei ao senhor Benjamim Franklim de Sousa Paz este 
por mim fisesse e a meo rogo assignasse, Villa do Jardim aos trese de 
Fevereiro de mil oito centos e sincoenta e sete. 

Pedro Pereira de Luceno 
 

224 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras no Sitio denominado Simão digo guaribas da quantia de 
cincoenta mil reis, nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará que me 
ouve por compra a Francisco Christovão de M[corroído] parte de terras 
as suas estremas são  ao Nascente estrema com terras do senhor 
Bartholomeu Martins para o Puente com terras do mesmo vendedor, 
para o Norte com a serra Araripe; para o Sul com a estrada [corroído] da 
mesma serra Araripe, e assim declaradas dou ao registro de 
conformidade com a lei e para constar mandei faser o presente Villa do 
Jardim aos trese de Fevereiro de mil oitocentos e cicnoenta e sete; A 
rogo de Laurentino [corroído] Barbosa, 

Benjamim Franklin de Sousa Paz 
[Fl. 42] 
225 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras no sitio denominado [corroído] de quatorze mil e sete 
centos nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim, da comarca do Crato Provincia do Ceará cuja parte de terras 
me ouve por herança do finado meo Pai, Gonçallo Mendes de Moura, 
cujas extremas são as seguintes, para o Nascente com terras de Salva-
terra para o puente com terras de Guaribas, para o Norte com a serra 
Araripe, e para o Sul com terras de Muquem, cujas parte de terras dou 
ao registro de conformidade com a Lei; e para constar mandei passar o 
presente, Villa do Jardim dose de Fevereiro de mil oito centos e 
cincoenta e sete Arrogo de Josefa Maria da Conceição 



Benjamim Franklim de Souza Paz 
 

226 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor de uma 
parte de terras no Sitio denominado [corroído] digo desta Freguesia do 
senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, da comarca do 
Crato Provincia do Ceará que me ouve por herança do finado meu Pai e 
as suas estremas são as seguintes, ao Nascente com terras de salva-
terra ao puente, com terras do sitio guaribas, pertencente ao senhor 
Bartholomeu Martins, ao Norte com a serra do Araripe, ao Sul com 
terras do Muquem, e assim declarada dou ao registro de conformidade 
com a Lei, de que para constar mandei passar o presente. V.a do Jardim 
trese de Fevereiro de mil oito centos e cincoenta e sete. Arrogo de 
Josefa Maria de Jesus 

Benjamim Franklin de Souza Paz 
 

227 Eu abaixo assignado declaro ser senhora e pussuidora de huma 
parte de terras da quantia de quarenta e oito mil reis, nesta Freguesia do 
Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim na comarca do 
Crato, da Provincia do Ceará que me houve por compra aos Snr.es 
Joaquim Gomes e Antonio Mendes Pedrosa, digo o Nascente com o 
Simão que estrema para o Puente com terras [Fl. 42v] do Senhor 
Bartholomeu Martins no sitio Guaribas para o Puente com  serra Ararie, 
para o Sul terras do Muquem, pertencentes ao Senhor João Tavares 
Filgueiras cuja parte de terras dou ao registro como manda a Lei, e para 
constar pedi ao Senr.’ Benjamim Franklim de Sousa Pas este por mim 
assignasse. Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 1857. Arrogo de Joana 
Maria de Jesus 

Benjamim Franklim de Sousa Pas 
 

228 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras no sitio denominado Simão da quantia de oito mil reis 
nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, Comarca do Crato provincia do Ceará que me ouve por herança 
do finado Pai Jose Ferreira e as suas estremas são as seguintes, para o 
Nascente estrema com terras de Salva-terra para o Puente com o sitio 
Guaribas pertencentes ao Senr’ Bartholomeu Martins, para o Norte com 
a serra Araripe, para o Sul, com terras de Muquem e assim declaradas 
dou ao registro de conformidade com a Lei. De que para constar mandei 
fazer o presente. Villa do Jardim trese de Fevereiro de mil oito centos e 
cincoenta e sete: Arrogo de Francisco [corroído] 

Benjamim Franklim de Sousa Pas 
 



229 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras no Sitio denominado Simão da quantia de dezoito mil reis 
nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, cuja terra me ouve por herança do finado meu Pai José Ferreira 
Leite, as suas estremas são as seguintes, para o Nascente as terras de 
Salva terras para o Puente, com terras de guaribas, pertencente ao 
Senhor Bartholomeu Martins, para o Norte com a serra Ararippe, para o 
Sul, com terras do Sitio Muquem e assim declaradas dou ao registro de 
conformidade com a Lei; De que para constar mandei fazer o presente, 
Villa do Jardim trese de Fevereiro de mil oitocentos e cincoenta e sete; 
Arrogo de Madalena 

Benjamim Franklim de Sousa Pas 
[Fl. 43] 
230 Declaro eu abaixo assignado declaro, que administrador de quatro 
partes de terras pertencentes aos orfaons menores Antonio, Pedro, José 
e Maria, de quem sou tutor nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim na comarca do Crato, Provincia do Ceraá, 
sendo ditas partes de terras no sitio Simão, que estrema para o 
Nascente com terras do Sitio Salvaterra, para o Norte com terras do 
Senr’ Bartholomeu Martins, para o Norte com a serra Araripe, para o Sul 
estrema com terras da fasenda [corroído] que cobe a ditos orfaons por 
herança de meus finados Pais; cujas partes de terras dou ao registro, 
conforme a lei, e para constar pedi ao senr’ Benjamim Franklim de 
Sousa Pas este por mim assignasse. Villa do Jardim trese de Fevereiro 
de 1857. Arrogo de Jose Ferreira 

Benjamim Franklim de Sousa Pas 
 

231 Declaro eu abaixo assignada, que possuo uma parte de terras no 
Sitio Simão desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim da comarca do Crato, Provincia do Ceará, estrema 
para o nascente com o sitio Salva-terra para o puente com terras do 
Senr’ Bartholomeu Martins, no Sitio Guaribas, para o Norte com a serra 
Araripe, para o Sul com terras da Fasenda do Muquem do Senr’ João de 
Castro Filgueiras, que me hove por herança de meu finado Pai, e dou ao 
registro conforme a Lei, e para constar pedi ao Senr’ Benjamim Franklim 
de Sousa Pas, este por mim assignasse 
Villa do Jardim trese de Fevereiro de 1857; Arrogo de Rosa Maria de 
Jesus 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 

232 Declaro eu abaixo assignada que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras no Sitio de terras do Simão da quantia de quatorse mil e 
trezentos reis nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo 



Antonio do Jardim na comarca do Crato Provincia do Ceará que m ouve 
por herança do finado meu Pai, José Ferreira Leite, cuja parte de terras 
as suas estremas seguintes, para o Puente com terras de Guaribas, 
pertencentes ao Senr’ Bartholomeu Martins, para o Norte com a serra 
Araripe para o Sul, com terras de [corroído] e assim declaradas dou ao 
registro de conformidade com a Lei, e para constar mandei fazer o 
presente. Villa do Jardim aos trese de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e sete; Arrogo de João Leite de Souza. 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 

233 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras, no sitio denominado Simão da quantia de dezoito mil 
reis nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará, e cuja terra me ouve por 
herança do finado meu Pai, Jose Ferreira Leite, cujas estremas 
seguintes, para o Puente com terras do Sitio Guaribas para o Norte 
comarca com a serra Araripe para o puente com terras de muquem e 
assim dou ao registro de conformidade com a Lei. Do que para constar 
mandei passar o presente. Villa do Jardim trese de Fevereiro de mil oito 
centos cicnoenta e sete; Arrogo de Joaquim Ferreira Leite 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 

234 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terras no sitio denominado Salva terra da quantia de cecenta 
mil reis nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim comarca do Crato Provincia do [Fl. 44] Ceará cuja terra me 
ouve por compra a Francisco José de Andrade, e sua mulher Maria 
Joanna, cuja terra dou ao registro de conformidade com a lei, e por ser 
verdade mandei fazer o presente somente por mim assignado Villa do 
Jardim trese de Fevereiro de mil oitocentos e cincoenta e cete. Arrogo 
de Joaquim José de Oliveira 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 

235 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terra no Sitio denominado Simão desta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato 
provincia do Ceará e suas estremas são as seguintes, para a parte do 
Nascente com terras de Salvaterra para o puente com o Sitio guaribas, 
para o Norte com a Serra Araripe, e para o Sul com terras do [corroído] 
e assim declaradas dou ao registro de conformidade com a Lei, e para 
constar mandei fazer o presente, Villa do Jardim trese de Fevereiro de 
mil oitocentos cincoenta e sete. Arrogo de Gabriel Jose de Oliveira 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 



 
236 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor, de uma 
parte de terra no sitio denominado Simão deste Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato do 
Ceará, e suas estremas são as seguintes, para o Nascente com terras 
do Salvaterra, para o puente com terras de Guaribas, para o Norte com 
a serra do Araripe, para o Sul com terras do Muquem, e assim 
declaradas dou ao registro de conformidade com a lei, e para constar 
mandei fazer a presente e por mim assignado Villa do Jardim [Fl. 44v] 
trese de Fevereiro de 1857 digo de mil oitocentos e cincoenta e cete, 
Arrogo de Gabriel José de Oliveira 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 

237 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e pussuidor de uma 
parte de terra no sitio denominado Simão, desta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, 
Provincia do Ceará e as suas estremas são as seguintes, para a parte 
do Nascente estrema com terras do Salvaterra, para o puente com 
terras de Guaribas, para o Norte com terras digo com a Serra Araripe, e 
para o Sul com terras de [corroído] e para constar mandei fazer este 
com que dou ao registro de conformidade com a Lei Villa do Jardim, 
trese de Fevereiro de mil oito cento e cincoenta e sete. Arrogo de 
Gabriel José de Oliveira Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 
238 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor de uma 
parte de terras no lugar denominado Salvaterra, da quantia de trinta e 
quatro mil reis, desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim comarca do Crato, provincia do Ceará cuja terra me 
ouve por compra a Bartholomeu Martins, e assim declaradas dou ao 
registro de conformidade com a lei, e para constar mandei fazer o 
presente; Villa do Jardim trese de Fevereiro de mil oitocentos e 
cincoenta e sete. Arrogo de Joaquim Jose de Oliveira 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 

239 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor, de uma 
parte de terra no lugar denomiando Salva terra da quantia [Fl. 45] de 
vinte mil reis desta Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 
da provincia do Ceará e assim dou ao regsitro de conformidade com a 
lei e por assim ser verdade e publico mandei fazer o presente somente 
por mim assignado Villa do Jardim trese de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e sete. Arrogo de Gabriel José de Oliveira. 

Benjamim Franklim de Sousa Paz 
 



240 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma parte de terra 
denominada Salva terra nesta Freguezia do Senr’ Bom Jesus da Vila de 
Santo Antonio do Jardim, que as ouve por compra a Maria da 
Comceição, dita terra estrema do Riacho do [corroído] direito assima o 
pé da Serra Araripe, e para o lado [corroído] com terras do finado 
Carllos Antonio, aonde tem um [corroído + ou – 2 palavras] estrema 
suas terras, cuja posse [corroído + ou – 3 palavras] Villa do Jardim trese 
de Fevereiro de 1857. Arogo de [corroído] por seu irmão Antonio Alvares 
de Moura 

Manoel Luis de Ancheta 
 

241 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma parte de terra no lugar 
denominado Salvaterra, nesta Freguezia do Senr’. Bom Jesus do Jardim 
que a ouve por herança de meu finado Pai, Antonio Gomes de Moura, 
estrema dita terra do Riaxo [corroído] o pé da Serra Araripe, baixa direita 
assima, ao Sul com terras do finado Carllos Antonio, cuja parte dou ao 
registro de conformidade com a lei e por ser verdade mandei passar a 
presente e a meu rogo assignar. Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 
1857. A rogo de Antonio Alves de Souza 

Manoel Luis de Ancheta 
 

242 Declaro eu abaixo assignada que puçu uma parte de terra no Sitio 
denominado Salva terra, nesta Freguezia do Senr’ Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim, que a ouve por Erança de meu finado Pai 
Anonio Gomes de Moura, estrema dita terra do riacho do açude ao pé 
[Fl. 45v] da serra Araripe, e riaxo abaixo com terras do [corooído] cuja 
parte de terra dou ao registro de conformidade com a lei e por ser 
verdade mandei fazer o presente e por assignar. Villa do Jardim 13 de 
Fevereiro de 1857 Arrogo de João Alves de Moura 

Manoel Luis de Ancheta 
 

243 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma parte no sitio 
denominado Salva terra nesta Freguesia do Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a ouve por Erança de meu finado Pai 
Antonio Gomes de Moura, estrema dita terra do riacho do Asude ao pé 
da Serra Araripe, e para o lado do sul, com as terras do finado Antonio, 
onde tem um moirão por difeença [corroído] part de terra assim avida 
dou ao registro de conformidade com a lei, Vila do Jardim 10 de 
Fevereiro de 1857. Arogo de Francisco Alvares por sua Irmã Joanna 
[corroído] da Conceição 

Manoel Luis de Ancheta 
 



244 Declaro eu abaixo assignada, que puçú uma sorte de terra no sitio 
Salva terra nesta Frgeuesia [corroído + ou – 4 palavras] Freguesia do 
Ceará, que a ouve por herança de seu finado pai, Antonio Gomes de 
Moura, dita terra assima do riaxo do asude baixa asima, ao pé da Serra 
e riaxo abaixo com terras do sertão, cuja parte dou ao registro de 
conformidade com a lei, e por ser verdade mandei passar o presente, e 
por mim assignar. Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 1857. Arogo de 
João Rodrigues da Silva. Manoel Luis de Ancheta. 
 
245 Declaro eu abaixo assignado que possuo hũa parte de terra no Sitio 
Agua Branca, desta Freguezia do Bom Jesus do Jardim que comprei a 
João Francisco cuja terra dou a registro conforme a lei, he para constar 
passo o prezente. Agoa Branca 4 de Fevereiro de 1857 
 
246 O abaixo asignado declaro pussuir um Sitio denominado [corroído] 
Sitio de criar, e plantar, nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca desta Provincia do Ceará, dito sitio 
denominado sitio [corroído] que o ouve por compra, a Reinaldo José de 
Araujo e sua mulher Antonia Maria de Jesus, suas estremas são as 
seguintes, para o Nascente, com terras do Tenente [corroído] para o 
Puente, com terras de João Pereira, para o Norte, com terras de José 
Antonio da Silva, para o Sul, com terras da Fasenda Jeruzalem, e para 
clareza dou ao registro de conformidade com a Lei, e por verdade 
mandei passar o presente, Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 1857. 
Arogo de Antonio Bernadino 

Manoel Alvares de Araujo 
 

247 O abaix assignado declaro pussuir uma parte de terra denominado 
Beré; sitio de plantar, e criar, nesta Freguezia do Senr’ Bom Jezus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca desta Provincia do Ceará que 
a ouve por compra a Ponciano de Deos Pereira, e sua mulher Thereza 
Maria de Jezus, pela quantia de trinta mil reis, as quaes terras dou ao 
registro de conformidade com a lei, e por verdade mandei passar o 
prezente exemplar. Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 1857 

Manoel Alvares de Araujo 
 

248 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma sorte de terra de 
plantar, e criar, no Sitio denominado Beré nesta Freguesia do Senr’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, Provincia 
do Ceará que a ouve por compra a Romão de Souza, e sua mulher 
Joanna Maria de Jezus, cuja terra estrema para o Nascente, com terra 
do mesmo comprador, para o Puente com terras de Simão de Deos 
Pereira, para o Norte, meia legua fora de margem [Fl. 46v] da margem 



do Rio, e para o Sul, meia legoa, com a terra assim pussuidas, dou a 
registro de conformidade com a lei; e por ser verdade mandei fazer o 
prezente. Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 1857 

Manoel Alvares de Araujo 
 

249 Declaro eu abaixo assignado, que pussu uma sorte de terra no Sitio 
denominado Olho dagua no valor de quinze mil oitocentos e quarenta e 
quatro reis que me cobe, por legitima de minha Mai Maria Vieira de 
Mello, nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará, cuja terra dou ao registro 
de conformidade com a Lei; e para constar mandei fazer o presente. 
Villa do Jardim 13 de Fevereiro de 1857. 

Manoel Alvares de Araujo 
 

250 Declaro eu abaixo assignado que pussu uma sorte de terra, de 
plantar, e criar, no lugar denominado Beré, nesta Freguezia do Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, Provincia 
do Ceará, que a ouve por compra a Simão de Deos Pereira, cuja terra 
emportou em secenta e quatro mil e quinhentos reis, estremando dita 
terra para o Nascente com o mesmo comprador, para o Puente com 
terras de Izabel Maria de Souza, e para o Norte e Sul, tem meia legoa 
para fora da margem do Rio, e assim poçuidas dou ao registro de 
conformidade com a Lei; e para clareza mandei passar o prezente. Villa 
do Jardim 13 de Fevereiro de 1857. 

Manoel Alvares de Araujo 
251 Declaro eu abaixo assignado que puçu hũa parte de terra no Sitio 
denominado olho dagua, nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezus [Fl. 47] 
do Jardim, por compra que fes ao Senr’ Domingos de [corroído] pela 
coantia de 40000to mil reis cujas terras dou ao registro de conformidade 
com a Lei e por verdade mandei passar o prezente somente por mim  
assignado. Villa do Jardim 15 de Fevereiro de 1857 

José Theodorio Pereira 
 

252 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor de 
[corroído] partes e terras no sitio denominado Vieira, nesta Freguezia do 
Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do 
Crato, Província do Ceará, cujas terras as ouve por compra uma parte, 
ao senhor Jose dos Santos, pela quantia de seis mil e novecentos, a 
segunda parte ao Senhor João José, pela quantia de [corroído] mil cento 
e cecenta, a terceira a Pedro Alves, a quantia, de vinte e tres mil cento e 
cincoenta, quarta ao Senhor José de Barros, por cento e quarenta e 
quatro mil reis, a quinta ao [corroído] Major Francisco da Crus Neves por 
seis mil reis tudo no valor dos Inventarios, cujas estremas são as 



seguintes, ao Nascente com assudes fruteiras, ao Puente com o pé da 
Serra Araripe, ao Norte, com Francisco Antonio, ao pé de um [corroído] 
pinheiro, ao Sul, está em commum com os herdeiros do mesmo Sitio, 
ditas partes de terras dou ao registro de conformidade com a Lei, e por 
verdade mandei passar o presente e a meo rogo assignar. Villa do 
Jardim 15 de Fevereiro de 1857. A rogo de David do Nascimento 

Benjamim Franklim de Souza Pas 
[Fl. 47v] 
253 Declaro eu abaixo asignado que pussuo huma parte de terras em 
comum denominada Olaria, d’outra banda do rio, sita nesta Freguesia 
do S.ór Bom Jesus do Jardim, que as ouve pr compra a Fran.co Beserra, 
e sua m.er Maria Cyriaca da Conceição, tendo em dito Sitio uma casa de 
taipa, coberta de telha, coberta de telha, cujo sitio o dou a registro de 
conformidade com a Ley. E por verdade pedi ao Joaquim Valerianno de 
Oliveira L.a este por mim fisesse e asignasse. V.a do Jardim 17 de 
Fevereiro de 1857 

Por Camillo Rodrigues da Silva Agra 
Joaquim Valerianno de Oliveira Lima 

 
254 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte regadia, neste 
digo no sitio denominado Coqueiro Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da 
V.a de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará 
que a ouve por herança de meu finado sogro José Paulo dos Santos 
extremando dito sitio para o Nascente com o Rio Pin[corroído] para o 
Puene com o Rio Cravatá e para o Norte com o Gregorio, para o Sul 
com Joaquim Pereira, cuja terra dou ao registro de conformidade com a 
Ley e para constar mandei passar o presente, e por mim assignar. Villa 
do Jardim 17 de Fevereiro de 1857. Por Raimundo Lopes da Costa 

Francisco Lopes da Costa 
 

255 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra regadi 
no sitio denominado Coqueiro Freguezia do Senr.’ Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, Prov.a do Ceará que a 
ouve por compra a Miguel Antonio Peris, e sua muher [corroído] cujo 
sitio estrema para o Nascente com o Rio [corroído] para o Puente com o 
Rio Cravatá para o Norte com José Gregorio, para o Sul, com Joaquim 
Pereira e assim possuídas dou ao registro de conformidade com a Ley e 
para constar mandei passar o prezente e por mim asignar. V.a do Jardim 
17 de Fevereiro de 1857. Por Raimundo Lopes da Costa 

Francisco Lopes da Costa 
[Fl. 48] 
256 Declaro eu abaixo asignado que sou senhor e possuidor no sitio 
denominado Olho dagua do Christovão, avaliado [corroído] Justino 



Lopes na quantia de setenta, digo de oitocentos mil reis, e [corroído] a 
quantia de oitenta e hum mi e cincoenta reis, nesta Freguezia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, 
Provincia do Ceará, cujo Citio he regadio; e o ouve por herança de 
minha finada Mai Francisca Maria de Jezus, suas eztremas são as 
seguintes, para o Nascente estrema com terras de Manoel do 
Nascimento, ao Puente com terras do mesmo Citio, ao Norte com terras 
do Sobradinho, ao Sul com terras de João Jacinto Feitoza, cujas terras 
assim declaro e dou ao registro de conformidade com a Ley e para 
clareza mandei fazer o prezente e por mim asignar. Villa do Jardim 19 
de Fevereiro de 1857 

Por Rita Vieira 
Vicente Ferr.a de Mello. 

 
257 Declaro eu abaixo asignado que sou senhor e possuidor de huma 
parte de terras no valor do sitio Olho dagoa do Sobradinho, desta 
Freguezia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, 
comarca do Crato, Provincia do Ceará que me ouve por compra, a 
Aresto João Vieira de Mello, cuja terra estrema para o Nascente com 
terras de Manoel do Nascimento, e para o Puente com terras do mesmo 
vendedor, ao Norte com terras do Vieira, ao Sul com terras do mesmo 
vendedor, cuja terras assim estremada dou ao registro, de conformidade 
com a Ley, e para clareza mandei pasçar o prezente por mim asignado, 
Villa do Jardim 19 de Fevereiro de 1857 

Vicente Ferreira de Mello 
[Fl. 48v] 
258 Declaro eu abaixo asignado que pussu um posse de terás na data 
de Porteiras de fora, na Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa do 
Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará, que as ouve por compra 
a Manoel de Araujo, e samulher Marianna de Jezus, pela quantia de 
cete mil seis centos e quarenta reis, cuja posse de terra dou ao registro 
de conformidade com a Ley e para constar mandei fazer o Prezente 
Exemplar, e por asignar. Villa do Jardim 19 de Fevereiro de 1857. Arogo 
de Christovão Vieira de Mello. 

Manoel Luis de Ancheta 
 

259 Eu abaxo asignado declaro que pussuo um sitio denominado 
Porteiras de fora, Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará sendo dito 
Citio, regadio e ceco, que o ouve por compra a João Alexandre de 
Pontes Simões, e sua mulher D. Leonor Bizerra de Menezes, dito Citio 
estrema com terras, de Manoel Romão, pela parte do Puente com terras 
do mesmo comprador, para o Sul, com terras do Citio São Jozé e para o 



Norte com terras do Citio Boa Vista, contendo dito Citio huma legoa de 
fundos, e meia legoa para o Sul, e outra meia legoa para o Norte, com o 
Citio assim estremado dou ao registro de conformidade com a Ley e 
para claridade mandei fazer o presente e por asignar. Villa do Jardim 19 
de Fevereiro de 1857. Arogo de Christovão Vieira de Mello 

Manoel Luis de Ancheta 
[Fl. 49] 
260 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte digo posse de 
terras sita nesta data de Porteiras de fora, nesta Freguezia do Senhor 
Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, 
Provincia do Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará dita posse 
de terras as ouve por compra a José Romão de Figueiredo, sua mulher 
Dona Quiteria de Jezus, pela quantia de oito mil reis cujas terras assim 
possuídas dou ao registro de conformidade com a Ley, Villa do Jardim, 
digo e para constar mandei fazer o prezente e por mim asignar. Villa do 
Jardim 19 de Fevereiro de 1857. Arogo de Christovão Vieira de Mello 

Manoel Luis de Ancheta 
 

261 Declaro eu abaixo asignado, que possuo uma posse de terras no 
Citio denominado Porteira de fora, nesta Freguezia do Senhor Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca o Crato, Provincia 
do Ceará e as ouve por compra a Antonio de Araripe Lima, e sua mulher 
Antonia Gonçalves de Brito, pela quantia de vinte mil reis, cuja terra 
damos ao registro de conformidade com a Ley e para clareza mandei 
fazer o prezente Exemplar, e por mim asignar. Villa do Jardim 19 de 
Fevereiro de 1857 Arogo de Christovão Vieira de Mello 

Manoel Luis de Ancheta 
 

262 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma posse de terras nesta 
data de Porteiras de fora, nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da 
Villa do Crato, Provincia do Ceará que as ouve por compra, a Nicoláo 
Gomes de Araujo [Fl. 49v] de Araujo, e sua mulher Joaquinna Maria de 
Jezus, pela quantia de sete mil seiscentos e quarenta reis, cujas terras 
dou ao registro de conformidade com a Ley e para clareza mandei 
passar o prezente e por asignar. 
Villa do Jardim 19 de Fevereiro de 1857 
Arogo de Christovão Vieira de Mello 

Manoel Luis de Ancheta 
 

263 Declaro eu abaixo asigado digo eu abaixo asignado declaro que sou 
senhor e possuidor de huma posse de terras chamada devolutas, sobras 
das terras proprias, que pertence a este Rio Cravatá nesta Freguezia do 
Senhor Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do 



Crato, Provincia do Ceará cujas terras esta apossado a quarenta e dois 
annos, e suas extremas são as seguintes, para a parte do Nascente 
com terras da Caxoeira, aonde morou o finado Alexandre José, para a 
patê do Puente com a serra Araripe, para a parte do Norte com o Rio 
desta Villa, para a parte do Sul com a Provincia de Pernambuco, cujas 
terras dou ao registro de conformidade com a Ley e para constar mandei 
fazer o prezente exemplar, e por mim asignar. Villa do Jardim 17 de 
Fevereiro de 187. 

Antonio da Cruz Alteze 
 

264 Declaro eu abaixo asignado que pussuo um pedasso de terras, de 
plantar no Cito denominado Santo Antonio, nesta Freguezia do Senhor 
Bom Jezus, da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, 
Provincia do Ceará, cujas terras a ouve por compra, a José Gomes de 
Oliveira, pela quantia de sem mil reis com algmas benfeitorias, 
estremando dito Citio digo [Fl. 50] extremando dita terra para o 
Nascente com terras do mesmo vendedor, para o Sul com terras, de 
Purteiras, para o Puente com terras de Jozé Pedro dos Santos, para o 
Norte com a serra Araripe, cuja terras assim possuidas dou ao registro 
de conformidade com a Ley e para claeza mandei passar o prezente por 
meu filho asignar, Villa do Jardim 20 de Fevereiro de 1857 

Joze Alexandre da Costa 
 

265 Declaro eu abaixo asignado que pussuo hum sitio de terras de 
plantar e criar, no Citio do Correntes de Purteiras de fora, nesta 
Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, 
no lugar denominado Santa Rita, estremando, para o Nascente com 
João Suares de Mello, e para o Poente com terras do mesmo vendedor 
em hum marco de pedra, declarando eu pela parte do Norte athe onde 
der meia legoa, e pela parte do Sul com outra meia legoa por compra a 
Felippe Ferreira de Santiago, e a dou ao registro de conformidade com a 
Ley e para clareza mandei passar o prezente, e por mim asignarr. Villa 
do Jardim 20 de Fevereiro de 1857. A rogo de Joze da Costa da Virgem 

Jozé Alexandre da Costa 
 

266 O abaixo asignado pussue duas partes de terra nos sítios annexos 
Caititú e Brejo da Barboza na Freguezia do Jardim as quais pussue por 
duação de seu Pai e Padrasto, e estes as possuirão por herança de seu 
tio João Martins, As extremas dessas partes de terras são 
desconhecidas por as terem em comum com um particular d’uma das 
partes, he Alagoa do [corroído] Jardim 19 de Fevereiro de 1857 

Joaquim Ignacio Cardôzo. 
 



[Fl. 50v] 
267 Declaro eu abaixo asignado que possuo hum citio de terra regadio e 
seco, denominado Bau, nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará que 
a ouve por compra a Jozé de Carvalho, pela quantia de duzentos mil 
reis, suas estremas são as seguinte, para o Nascente com meu mano 
Manoel de Souza, para o Puente com o Senhor Jozé Caetano, para o 
Norte com a Serra Araripe, para o Sul com o Senhor Domingo Lopes, 
cujas terras dou ao registro de conformidade com a Ley e para clareza 
mandei passar o prezente exemplar e por mim asignar. Villa do Jardim 
22 de Fevereiro de 1857 Arrogo de Jozé Pereira do Reis. 

João Luis Nepomuceno 
 

268 Declaro eu abaixo assignado que possuo uma posse de terras no 
sitio denominado Braes nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da Vila 
de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará que 
me ouve por compra a Ignacio Francisco, e suas estremas são as 
seguintes, para o Nascene com o Senhor Luis Pereira para o Puente 
com o Tenente Antonio da Cruz Neves, para o Norte com a estrada para 
o sul com o Rio Cravatá, e com estas clarezas dá ao registro de 
conformidade com a Ley e para constar mandei fazer o prezente e por 
mim asignar. Villa do Jardim 22 de Fevereiro de 1857. Arrogo de Jozé 
Alz’ Lopes 

João Luis Nepomuceno 
 

269 Declaro eu abaixo asignado que pussuo uma parte de terra no sitio 
denominado Braes, nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará que a 
ouve por compra a Manoe Pereira, e sua mulher digo e suas estremas 
são as seguintes, para o Nascente com terras de Manoel Pereira, para o 
Norte com a estrada, para o Sul, com o mesmo Rio [Fl. 51] Cravatá 
cujas terras dou ao registro de conformidade com a Ley, e para clareza 
mandei passar o prezente e por mim asignar. Villa do Jardim 22 de 
Fevereiro de 1857 Arrogo de Jozé Alz’ Lopes 

João Luis Nepomuceno 
 

270 Eu abaixo asignado declaro que possuo uma parte de terra no Citio 
denominado Braes, nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato, Provincia do Ceará que a 
ouve por compra a Francisco das Chagas, e suas estremas são as 
seguintes, para o Nascente com terras do Tenente Antonio da Cruz 
Neves, para o Puente com Felix de Souza, para o Sul com o Rio, para o 
Norte com a serra Araripe, cuja terras, dou ao regsitro de conformidade 



com a Ley, e para clareza mandei passar o presente e por mim asignar. 
Villa do Jardim 22 de Fevereiro de 1857. Arrogo de Manoel Pereira  

João Luis Nepomuceno 
 

271 Eu abaixo asignado declaro que possuo uma parte de terra no sitio 
denominado Braes, nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, Provincia do Ceará, cuja a 
ouve por herança de minha mai Quiteria Maria, e suas estremas são as 
seguintes, para o Nascente com terras do Tenente Antonio da Cruz 
Neves, para o Puente com Felix de Souza, para o Sul, com o Rio, para o 
Norte com a Cerra Araripe, cujas terras dou ao registro de conformidade 
com a Ley, e para constar mandei passar o prezente e por mim asignar. 
Villa do Jardim 22 de Fevereiro de 1857. Arrogo de Manoel Pereira 

João Luis Nepomuceno 
[Fl. 51v] 
272 Declaro eu asignado que possuo huma parte de terra no lugar 
denominado Braes, nesta Freguezia do Senhor Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará que a 
ouve por compra a hum erdeiro da finada Anna Roxa, pela quantia de 
oitenta mil reis, sendo dita terra de agoa de rega, e suas estremas, para 
o Nascente com o Cumbe do Senhor Antonio digo o Luis Pereira para o 
Puente com terras do senhor Tenente Antonio da Cruz Neves, para o 
Norte  com terras digo com a serra Araripe, e para o Sul, com o Rio 
Cravatá, cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley e para 
constar mandei passar o presente e por mim asignado Villa do Jardim, 
22 de Fevereiro de 1857 

Antonio de Souza Monteiro 
 

273 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra de 
plantar, e criar, no sitio denominado Bom sucesso nesta Freguesia do 
Senhor Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do 
Crato Provincia do Ceará cuja parte de terra a ouve por compra a Jozé 
Pereira da Silva, e sua mulher Francisca Maria da Conceição, pela 
quantia de setenta e hum mil reis, cuja parte consta desanove braças, 
cujas dou ao registro de conformidade com a Ley e para clareza mandei 
fazer o presente exemplar e por mim asignado Villa do Jardim 22 de 
Fevereiro de 1857 Arrogo de João Francisco Assis 

Benjamim Franklin de Souza Paz 
Obs: fls deterioradas para recuperar (fl. 52 a 54) 
[Fl. 56] 
296 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr’ e possuidor de huma 
parte de terra no Sitio denominado Vieira do Pousso, nesta Freguesia do 
Senr.’ Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim Comarca do 



Crato Provincia do Ceará que a ouve por herança de meu finado Pai 
José Pedro dos Santos, e suas estremas não menciono por se axar em 
comum com mais herdeiros, e assim possuídas dou ao registro de 
conformidade com a Ley, e para constar mandei passar o presente e por 
mim asignar. Villa do Jardim 29 de Fevereiro de 1857 
Por meo Pai 

Manoel Pedro dos Santos 
 

297 Declaro eu abaixo asignado que sou senr’ e possuidor de huma 
parte de terra no sitio denominado Vieira, nesta Freguesia do Senr.’ 
Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, 
Provincia do Ceará que a ouve por compra ao Senr.’ José Joaquim, as 
suas estremas são as seguintes, estrema para o Nascente com 
Porteiras, para o Puente servindo a estrada de estrema, para o Norte 
com José Taveira, para o Sul com João de Araujo, cuja dou ao registro 
de conformidade com a Ley, e para clareza mandei fazer o presente e 
por mim asignar. Villa do Jardim 29 de Fevereiro de 1857. Arogo de 
Gonçallo Roiz’ da Silva 

Manoel Luis de Ancheta 
 

298 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no Sitio 
denominado Vieira nesta Freguesia de Senr’ Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará que a 
ouve por compra ao Senr.’ Francisco Alves de Mattos pela quantia de 
vinte tres mil cento cincoenta reis, e suas estremas são as seguintes, 
para o Nascente com o trevessão de Porteiras, para o Norte com João 
Roiz’ Morenno, para o Sul com Francisco Antonio de Araujo, para o 
Puente com a serra Araripe, cuja terra dou ao registro de conformidade 
com a Ley e para constar mandei passar o prezente e por mim asignar. 
Villa do Jardim 1.o de Março de 1857 Arogo de Manoel João de Miranda 

Sebastião Ferr.a da S.a 

 
299 Declaro eu abaixo asignado que possuo no Sitio denominado Vieira 
nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim comarca do Crato Provincia do [Fl. 56v] cuja ouve por herança 
de minha finada mulher Maria Suares e suas estremas são as seguintes, 
para o Nascente com terras de Porteiras o Puente com a serra Araripe, 
para o Sul, com Luis Pereira, para o Norte com Bento de Sousa, cujas 
terra dou ao registro de conformidade com a Ley e para constar mandei 
fazer o presente e por mim asignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 
1857. Arogo de Feliz Martins 

Sebastião Ferr.a 

 



300 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra na 
dacta do Citio denominado vaca parida desta Freguesia do Senr.’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia 
do Ceará que as ouve p.r compra ao Senr.’ Francisco Paullo Munis, pela 
quantia de trinta mil reis, suas estremas não menciono por se acharem 
em comum com mais herdeiros, cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Ley e para constar mandei passar o presente e por 
mim asignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 1857. Arogo do Senr.’ 
Faustino Lopes da Costa 

Fulgencio Alz.’ da Costa 
 

301 Declaro eu abaixo assignado que posuo huma parte de terra no 
Citio Agoa branca desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Barra do 
Jardim, que comprei a José Leites, possu outra parte que comprei a 
Antonio Ferreira, cujas partes de terras dou ao registro de conformidade 
com a Ley e para constar mandei passar a presente e somentes por 
mim asignado. Agoa Branca 28 de Fevereiro de 1857. Assigno eu 

João Bernardo 
 

302 Declaro eu abaixo asignado que sou dono e possuidor de uma parte 
de terra no sitio Boa Vista nesta Freguezia do Senhor Bom Jesus de 
Santo Antonio do Jardi, cujas partes de terras hovemos por erança de 
meo finado Pai José Paullo Pereira dos Santos, e dou ao registro de 
conformidade com a Ley e por verdade mandei passar o presente. 
Jardim 28 de Fevereiro de 1857. Arogo de Joaquim Pereira dos Santos 

Francisco José da S.a 

[Fl. 57] 
303 Declaro eu abaixo asignado que possuo hum Citio de terra no lugar 
denominado Cravatá nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que as 
ouve por compra ao Senr.’ Seprianno Pereira, suas estremas são as 
seguintes, para o Nascente estrema com a serra Araripe o Puente, e o 
Norte, e o Sul, com a mesma Serra Araripe, e assim possuídas dou ao 
registro de conformidade com a Ley e para constar mandei passar o 
prezente e por mim asignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 1857. Arogo 
de Feliz de Souza 

Sebastião de Souza Ferr.a da S.a 

 
304 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra no 
Citio denominado Bras, nesta Freguezia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a ouve por herança de minha sogra Anna 
Maria suas estremas são as seguintes, para Nascente com a mesma 
serra, para o Sul com a mesma Serra, para o Norte com a mesma serra, 



e as dou ao registro de conformidade com a Ley e para clareza mandei 
fazer o presente e por mim asignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 
1857 Arogo de Feliz de Souza 

Sebastião Ferr.a da S.a 

 
305 Declaro eu, abaixo asinado q.’ posuo hũa parte de terras no Sitio 
cotuvelo desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus do Jardim, q.’ as ha 
houve por compra ao Senr.’ Jacob Beserra cuja parte dou ao registro 
comforme a Ley e p.a constar pasei a presente, cutuvello 16 de Março 
de 1857 

Sebastião Ferr.a da S.a 

 
306 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra no 
lugar denominado Brejo da Barboza desta Freguezia do Senr.’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio de Jardim comarca do Crato, Provincia 
do Ceará que as ouve por compra aos herdeiros do mesmo Citio pela 
quantia de noventa mil digo noventa e hum mil reis, sendo terras de 
criar, e plantar, suas estremas não menciono por se acharem em 
comum com mais herdeiros, cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Ley e para constar mandei fazer o presente e por 
mim asignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 1857. Arogo de Antonio de 
farias 

Fulgencio Alz.’ da Costa 
[Fl. 57v]  
307 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra 
denominada sitio da Nascencia sendo regadio e seco, nesta Freguesia 
do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, cujas a ouve 
por compra ao Senr.’ Digo de Santo Antonio do Jardim comarca do 
Crato Provincia do Ceará que a ouve por compra ao Senhor João da 
Cruz de Moraes, pela quantia de oitenta mil reis, cuja parte de terra dou 
ao registro de conformidade com a Ley, e para constar mandei passar o 
presente exemplar e por mim asignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 
1857 
Arogo de Antonio Inco de Farias 

Fulgencio Alz.’ da Costa 
 

308 Declaro eu abaixo asignado que possuo no Citio denominado olho 
dagua Freguezia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio da Villa 
do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que a ouve por compra 
a Joaquim Alz.’ Sabino pela quantia de sem mil reis suas estremas são 
as seguintes, para o Nascente com os herdeiros do finado João Pereira, 
para o Norte Sul e Puente com terras do mesmo sitio e assim possuidas 
dou ao registro de conformidade com a Ley e para constar mandei 



passar a presente e por mim assignar. Villa do Jardim 1.o de Março de 
1857 Arogo de Fran.co de Farias 

Fulgencio Alz’ da Costa 
 

309 Declaro eu abaixo asignada que possuo huma parte de terra no 
Citio denominado Olho dagoa nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará, 
qe a ouve por herança de meu finado marido, Miguel Alz’, suas 
estremas não menciono por se axarem digo serem em comum com mais 
herdeiros, cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley e para 
constar mandei passar a presente por mim asignar. Villa do Jardim 1.o 
de Março de 1857 Arogo de Joanna Maria 

Fulgencio Alz’ da Costa 
 

310 Declaro eu abaixo assignado que sou dono e puçuido de uma parte 
no Citio Coqueiro nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus de Santo 
Antonio da Villa do Jardim, cuja terra a ouve p.r erança de meu finado 
Pai José Paullo Pereira dos Santos, cuja parte de ter [Fl. 58] de terra a 
dou ao registro de conformidade com a Ley, e para constar mandei 
passar o presente e assignou a meu rogo Villa do Jardim 28 de 
Fevereiro de 1857 Arogo de Joaquim Pereira dos Santos 

Fran.co J.e da S.a 

 
311 Declaro abaxo asignado como Tutoura de minhas filhas Francisca, 
Anna, Carolinda, Generoza, que são poçuidoras de quatro partes de 
terras, no Citio dos Pintos, nesta Freguesia do Senhor Bom Jezus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Lei, e para constar passo o presente por meu 
bastante procurador João dos Santos Vasconcellos, Jardim 28 de 
Fevereiro de 1857 

Vicencia Per.a dos Santos 
 

312 Declaro abaxo asignada como Tutora de minhas filhas Francisca, 
Anna, Carolina, Generoza, que são posuidoras de quatro partes de 
terras no citio Meduzos desta Freguesia do senhor Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim, cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Ley e para constar passo o presente por meu 
bastante procurador João dos Santos Vas.cos Jardim 28 de Fevereiro de 
1857 

Vicencia Per.a dos Santos 
 

313 Declaro que somos posuidores de uma parte de terras no Citio dos 
Pintos nesta Freguezia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 



do Jardim, na comarca do Crato Provincia do Ceará a hovemos por 
compra a Francisco Moreira, cuja terra dou ao registro de conformidade 
com a Ley, e para constar passo o presente só por mim asignado. 
Jardim 28 de Fevereiro de 1857. José Rodrigues dos Santos  

Izabel Vieira de Mattos 
 

314 Declaro que somos posusuidores de um Sitio de terras no lugar 
Guaribas, nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus de Santo Antonio do 
Jardim, as comarca do Crato Provincia do Ceará, avemos por compra 
ao Senr’ José Rodrigues estremando ao Nascente [corroído 2 palavras] 
Araripe, ao Puente em outro lado da [corroído 1 palavra] do Sul com o 
Citio de Boa vista, cujo Citio dou ao registro de conformidade com a Ley. 
E para constar paço o presente por mim assignado. Jardim 28 de 
Fevereiro de 1857. José dos Santos Vasconcellos 

Maria Rumana dos Santos 
[Fl. 58v] 
315 Nos abaixo assignados declaramos que somos poçuidores de uma 
parte de terra no Citio Cabeça de negro, nesta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, na comarca do Crato, 
Provincia do Ceará que hovemos por compra a Lourenço Suares, 
estremando ao Nascente com a serra Araripe, ao Puente, com o 
Corrente Guaribas, cuja parte de terra dou ao registro de conformidade 
com a Ley, e para constar passo o presente por mim somente 
assignado, Jardim 27 de Fevereiro de 1857 

João dos Santos Vascós 

Maria Rumana dos Santos 
 

316 Declaro eu abaixo assignado que sou possuidora de uma parte de 
terra Citio Coqueiro, nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio o Jardim na comarca do Crato, na Provincia do Ceará 
que a hove por erança do finado meu Pai Sebastião Pereira dos Santos, 
estremão digo declaro mais possoir outra parte no mesmo Citio que 
hove por compra, a meo Irmão Francisco dos Santos, estremão os ditos 
para a parte do Nascente no Corrente da Guaribas, ao Puente, no 
Corrente do Crauatá, cujas partes de terras dou ao registro de 
conformidade com a Ley; e para constar passo o prezente por meu 
Bastante Procurador João dos Santos Vasconcellos, Jardim 28 de 
Fevereiro de 1857 

Vicencia Pereira dos Santos 
 

317 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra 
[corroído] de fora nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que a ouve por 



herança de minha mãe Anna Maria, cuja terra extrema para o Sul o 
[corroído] digo Nascente com [corroído] anno Gomes [corroído] paa o 
Puente com o Senr’ Feliz de Moraes, para o Norte com João Pequeno, 
para o Sul com Joze Antonio cuja terra dou ao registro de conformidade 
com a Ley e para constar mandei passar o presente e por mim asignar 
Jardim 3 de Março de 1857 

João Gomes Ferras 
[Fl. 59] 
318 Declaro eu abaixo asignado que sou Senr’ e possuidor de huma 
parte de terra denominado Santo Antonio desta Freguezia do Senr’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, Provincia 
do Ceará que a ouve por compra ao Senr’ Manoel do Nascimento e 
suas estremas são as seguintes, para o Nascente estrema com terras 
do Senr’ Alexandre e o meu cunhado Mathias Manoel Ribeiro, para o 
Puente com terras do mesmo meu cunhado, para o Norte com terras do 
mesmo, para o Sul com terras de Porteiras, cuja dou ao registro de 
conformidade com a Ley e para claresa mandei passar o presente e por 
mim asignar Villa do Jardim 4 de Março de 1857. Arogo de Vicente 
Manoel de Farias 

Manoel Luis de Ancheta 
 

319 Declaro eu abaixo asignado que sou Senr’ e possuidor de huma 
parte de terra na dacta de muquem nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezus 
da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do 
Ceará que a ouve compra ao Senr’ P.e João Tavares de Castro 
Filgueiras, suas estremas dou as seguintes, para o Nascente estrema 
com terras de Francisco Tavares para o Puente com terras do mesmo 
vendedor, para o Norte com a Aba da Serra Florencio, para o Sul com 
as terras do Macapá, cuja terra dou ao registro de conformidade com a 
Ley e para claresa mandei fazer o presente e por mim assignar. Villa do 
Jardim 4 de Março de 1857 

Manoel Luis de Ancheta 
 

320 Declaro eu abaixo asignado que sou senr’ e possuidor de huma 
parte de terra no lugar denominado Santo Antonio nesta freguesia do 
Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato 
Provincia do Caera´cuja parte de terra a ouvemos por herança de meu 
[corroído] José Pedro dos Santos, cuja terra não menciono as estremas 
por serem em comum com mais herdeiros assim [corroído] dou ao 
registro de conformidade com a Ley, e para claresa mandei fazer o 
presente e por mim asignar Villa do Jardim 4 de Março de 1857. Arogo 
de Vicente Manoel de Farias 

Manoel Luis de Ancheta 



 
321 Declaro eu abaixo asignado que sou possuidor de huma parte de 
terra no sitio denominado Santo Antonio, desta Freguesia do Senr’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim Comarca do Crato, Provincia 
do Ceará, a ouve por herança de meu finadi sogro José Pedro dos 
Santos e suas estremas não menciono por se achar em comum com 
mais herdeiros, cuja parte de terra assim dou ao registro de 
conformidade coma Ley e para constar mandei fazer o presente e por 
mim assignar Villa do Jardim 4 de Março de 1857  

[corroído a assinatura] 
[Fl. 59v] 
322 Declaro eu abaixo asignado que sou snr’ possuidor de huma parte 
de terra no sitio denominado Quixada no riacho Balçamo nesta 
Freguezia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim 
comarca do Crato Provincia do Ceará que a ouve por compra ao Snr’ P.e 
José Tavares da Costa Filgueira, suas estremas são as seguintes para o 
Norte do Puente com terras de Mathias Manoel Ribeiro para o Nascente 
em hum alto onde divide as Agoas para o rumo de Quixada, e para 
baixo da Imburanna terras do Coronel Pedro Martins de Oliveira do 
Florencio, e para o Sul com terras de Frexeiras, cuja assim possuidas 
dou ao registro de conformidade com a Ley, e para claresa mandei fazer 
o presente e por mim asignar. Villa do Jardim 4 de Março de 1857. 
Arogo de Pedro da Costa Ferrais  

Manoel Luis de Ancheta 
 

323 Declaro eu abaixo asignado que sou senr’ e possuidor de huma 
posse de terra de oitenta braças digo de oitenta e cinco braças no lugar 
denominado Quixada, no traveção de Porteiras desta Freguesia do 
Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do 
Crato, Provincia do Ceará, que a ouve por compra a Senhora Francisca 
Maria, Antonio Taveira dos Santos, Domingos Alves Moreira e suas 
estremas são as seguintes, para o Nascente, com terras do Senr’ 
Mauricio, para o Poente, com o Senr’ José Taveira [corroído] para o 
Norte, na estrada do Jatobá, que desse para [corroído] Sul, no alto do 
sobradiho, cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley, e para 
claresa mandei fazer o presente e por mim asignar. Villa do Jardim 4 de 
Março de 1857. Por minha [corroído] 

José Taveira [corroído] 
 

324 Declaro eu abaixo asignado que sou Senr’ e possuidor da terra de 
trinta e duas meias braças do Sitio [corroído] nesta Freguesia do Senr’ 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato, 
Provincia do Ceará que a ouve por compra o Snr’ João Roiz’ pela 



quantia de vinte e tres mil reis e suas estremas são as seguintes, para o 
Nascente com as de Porteiras para o Puente com a serra Araripe, para 
o Sul com o mesmo vendedor, para o Sul com terras do Senr’ [corroído] 
dos Santos Junior cuja terra dou ao regsitro de conformidade com a Ley, 
e para constar mandei fazer o presente e por mim asignar Villa do 
Jardim 4 de Março de 1857. Arogo de [corroído] Taveira [corroído] José 
Taveira dos Santos Junior 
 
325 Declaro eu abaixo asignado que sou senr’ e possuidor de 
humaparte de terra no [corroído] texeira nesta Freguesia do Senr’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia 
do Ceará as ouve por compra ao Senhor José [corroído + ou – 4 
palavras] quarenta e cinco mil reis, e suas estremas [corroído + ou – 4 
palavras] [Fl. 60] para o Sul com o Rio do Corrente e para o Norte com 
terras de vaca parida, cuja terra dou ao registro de conformidade com a 
Ley e para claresa mandei passar o presente Villa do Jardim 5 de Março 
de 1857 José Taveira dos Santos Junior 
 
326 Declaro eu abaixo asignado que sou senr’ e possuidor duma parte 
digo posse quarenta braças de terras no lugar denominado Queimada 
nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, comarca do Crato, Provincia do Ceará, cujas terras a ouve por 
compra ao Senr’ Manoel do Nascimento, e o Senr’ José [corroído] 
Braga, suas estremas são as seguintes para o Nascente com terras do 
finado Vicente Taveira, para o Puente com terras do Senr’ Garcias, para 
o Norte, na estrada do [corroído] para o Sul, com o alto do sobradinho, 
cujas terras dou ao registro de conformidade com a Ley, e para clareza 
mandei fazer o presente. Villa do Jardim 4 de Março de 1857. Por meu 
Pai Jose Taveira dos Santos 

José Taveira dos Santos Junior 
[Não dá para aproveitar da fl. 60v a 66v] 

[Fl. 67] 
377 Declaro eu abaixo asignado que pussuo uma parte de terras em 
comum no Sitio Olho dagoa desta Freguesia do Senhor Bom Jesus do 
Jardim que me ouve por compra a Francisco Martins, cuja terra dou a 
registro de conformidade com a Ley, e para constar digo clareza mandei 
passar o prezente Villa do Jardim 19 de Março de 1857 

Christovão Vieira de Mello 
 

378 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terras em 
comm no Sitio Olho dagoa desta Freguesia do S.r Bom Jesus do Jardim 
que me ouve por herança do finado meu Pai João Bento do Nascimento 



a qual dou a registro de conformidade com a Ley e para claresa mandei 
passar o presente. Villa do Jardim 19 de Março de 1857 

Christovão Vieira de Mello 
 

379 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terras em 
comum no Sitio Olho dagoa desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus do 
Jardim que me ouve por compra a Jose da Rocha a qual dou a registro 
de conformidade com a Ley, e para claresa mandei passar a prezente. 
Villa do Jardim 19 de Março de 1857 

Maria Vieira de Mello 
 

380 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra em 
comum no Sitio Olho dagoa desta Freguesia do S.r Bom Jesus do 
Jardim que me ouve por herança do finado meu filho Ignacio Vieira de 
Mello a qual dou a registro de conformidade com a Ley, e para claresa 
mandei passar o presente Villa do Jardim 19 de Março de 1857 

Maria Vieira de Mello 
 

381 Declaro eu abaixo asignado q’ possu uma parte de terra em comum 
no sitio Olho dagoa desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus do Jardim que 
me ouve por compra a Joaquim Pedro cuja parte de terra dou a registro 
de conformidade com a Ley, e pra claresa mandei passar o presente 
Villa do Jardim 19 de Março de 1857 

Christovão Vieira de Mello 
 

382 Eu abaixo asignado declaro possuir uma parte de terras no fim 
dagua, nesta Freguesia do Snr’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim que a houve por compra aos herdeiros do finado Agostinho, 
estremando ditas terras  ao Nascente com o compadre Manoel Tavares 
Cardozo ao Puente com Manoel Aneceto, ao Norte com terras de S. 
Domingos, ao Sul com terras de vaca parida, e assim possuídas dou ao 
registro de conformidade com a ley. Villa do Jardim 20 de Março de 
1857 

Francisco Christovão de Mello 
 

[Fl. 67v] 
383 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no Brejo 
de Porteiras, nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim que a ouve por compra Adrianno Gomes Ferras, 
estremando ditas terras para o Nascente com terra do Coronel João 
Leites, ao Poente com Adrianno Gomes Ferras ao Norte na estrada de 
Pedra Branca ao Sul na estrada do Jardim, cujas terras dou ao registro 



de conformidade com a Lei e para clareza mandei fazer o presente e por 
mim assignar, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Francisco Christovão de Mello 
 

384 Declaro o abaixo asignado que Senr’ e possuidor de uma parte de 
terra no Sitio Cravatá desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da V.a de 
Santo Antonio do Jardim cuja terra dou ao regsitro de confomid digo cuja 
terra a ouve por erança de meo finado sogro Manoel José do Espirito 
Santo cuja dou ao registro de conformidade com a Ley e para constar 
mandei passar o presente Jardim  22 de Março de 1857. Não dou a 
estremas por se axar em comum com outros herdeiros 

José Roiz da Lus 
 

385 Declaro eu abaixo asignado que possu uma parte de terras no Sitio 
denominado Riaxo fundo, na dacta d eProteiras, digo do Corrente do 
Ramalho, nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim que a houve por herança de meo finado sogro Pedro 
Machado cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley para 
claresa mandei fazer o presente e por mim assignar Villa do Jardim 20 
de Março de 1857 

João Pedro da Silva 
 

386 Declaro abaixo asignado que possuo uma parte de terra no lugar 
denominado corrente nesta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim cuja terra a ouve por compra digo por herança 
de meo finado Pai João da Nunciação cuja dou ao registro de 
conformidade com a Ley, e para claresa mandei fazer o presente por 
mim assignar Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel Francisco da Anunciação 
[Fl. 68] 
387 Declaro eu abaixo asignado q’ sou senhor e possuidor de treis 
partes de terras no cito denominado vaca parida deste Freguesia do S.r 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato, 
provincia do Ceará q.’ me ouve uma parte erança do finado meu Pae 
Luis Caetano de Figueredo outra por compra a Sirilo José de Miranda, e 
outra a Senhora Maria Izabel e assim declarada dou ao registro de 
conformidade com aley e para constar mandei fazer o presente V.a do 
Jardim 17 de Março de 1857 

Manoel do Nascimento de Jezus 
 

388 Declaro eu abaixo assignado q.’ sou S.r e possuidor de treis partes 
de terras no sitio denominado fim dagoa de Purteira desta Freguesia do 
S.r Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 



provincia do Ceará que me ouve por compra uma a João Vieira Esteves 
outra parte a Rita Maria da Costa outra a Antonio Americo Teresa Lima 
e assim declarada dou ao registro de conformidade com a Ley, e não 
dando estremas por o sitio estar em comum e para constar mandei fazer 
o presente e por mim assignado Va do Jardim 17 de Março de 1857 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

389 Declaro eu abaixo asignado que sou senr.’ E possuidor de doze 
partes de terras no sitio em comum denominado Corrente desta 
Freguesia do Senr’. Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim 
Comarca do Crato provincia do Ceará me as ouve por compra uma a 
João Fernandes uma a Antonio Fernandes uma a João de Goveia uma 
a Gabriel José uma a Francisco Fernandes Porto uma a Francisco 
Ferreira uma a João José de Goveia uma a Gonçalo ferreira uma a João 
Fernandes Junior uma a Antonio Felippe uma a Pedro Monte uma a 
Jose Gregorio da Silva assim declarada dou ao registro de conformidade 
a Ley, e para constar mandei fazer o presente me assigno Va do Jardim 
17 de Março de 1857 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

390 Declaro eu abaixo assignado que sou senr.’ e possuidor  de um sitio 
de terras denominado Canabrava desta Freguesia do Senr.’ Bom Jezus 
da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato provincia do 
Ceará que me ouve por compra aos herdeiros do finado João Luis de 
Figueiredo e as suas estremas são as seguintes para o Nascente 
estrema com o Sitio Riaxão para o puente com o sitio Bom Jesus para o 
Norte com terras do mesmo Sitio bom Jesus para o Sul com a barra do 
riaxo Bom Jesus e riaxo do Riaxão e assim declaradas dou ao registro 
em forma da Ley e para constar mandei fazer o prezente V.a do Jardim 
17 de Março de 1857 

Manoel do Nacimento de Jesus 
[Fl. 68v] 
391 Declaro eu abaixo asignado q’ sou Senr’ e possuidor de um sitio de 
terras denominado Pedra-branca desta Freguesia do Senr’ Tenente 
Jose Gregorio Tavares e as suas estremas são as seguintes para o 
Nascente estrema com os herdeiros de defunto João Luis para o Puente 
com a Serra do Araripe para o Norte com Francisco do Nascimento no 
riacho do Pacheco para o Sul com a mesma serra do Araripe e assim 
declaradas dou ao registro em forma da ley. V.a do Jardim 19 de Março 
de 1857 

Manoel do Nascim.to de Jesus 
392 Declaro eu abaixo asignado que dou Senr’ e possuidor de duas 
partes de terras no Sitio denominado Bom Jezus da Villa de Santo 



Antonio do Jardim comarca do Crato Prov.a do ceará que me ouve uma 
por herança do finado meu Pai Luis Caetano de Figueredo e outra por 
compra a João Jacinto Feitoza e assim declaradas dou ao registro de 
conformidade com a Ley e para constar mandei fazer o presente Villa do 
Jardim 17 de Março de 1857 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

393 Declaro eu abaixo asignado que sou Senr’ e possuidor de uma 
posse de terras no lugar denominado [corroído] do couro desta 
Freguesia do Senr’ Bomfim da Villa de Santo Antonio do Jardim 
comarca do Crato Provincia do ceará que me ouve por poce que della fis 
no anno de mil oito centos e vinte e cete e as suas estremas são as 
seguintes para o Nascente com terras do Senr’ M.el da Cruz Roza 
Carvalho para o puente com as Agoas de Pernambuco para o Norte 
com a lagoa preta para o sul com as mesmas águas de Pernambuco e 
assim declaradas dou ao registro de conformidade com a Ley 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

394 Declaro eu abaixo asignado q’ sendo tutor do orfão Manoel filho 
legitimo de Luis Jose do Nascimento possui elle duas partes de terras 
uma na data de vaca parida a quantia de sem mil reis e outra no sitio 
denominado Bom Jezus da quantia de cinqüenta e ceis mil reis que a 
ouve por herança do seu finado Bizavó ambos os Sitios desta Freguesia 
do Senr’ bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do 
Crato provincia do ceará e assim declaradas dou ao registro da fomra da 
lei e para constar mandei fazer o presente Villa do Jardim 17 de Março 
de 1857 
Como tutor dos Orfans ditos 

Manoel do Nascimto de Jesus 
[Fl. 69] 
395 Declaro eu abaixo asignada que dou senhora e possuidora duma 
parte de terras no sitio em comum denominado Vaca parida desta Freg.a 
do Sen.r Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim Comarca do 
Crato Prov.a do Ceará que me ouve por herança de meo finado marido 
Luis Caetano de Figueredo a quantia de dois contos e cecenta e treis mil 
e tresentos e oitenta reis declaro mais puçuir no Sitio São da mesma 
Freguesia que me ouve pela mesma herança a quantia de duzentos mil 
reis do mesmo sitio pertencente a João Jacinto Feitoza digo pela quantia 
de dusentos mil reis e as suas estremas são as seguintes para o 
Nascente estrema com terras do mesmo Sitio pertencente a João 
Jacinto Feitoza para  presente com terras dos herdeiros do falescido 
Antonio suares e do falescido José Pais Landim para o Nrte com a serra 
Araripe p.a o sul com terras da capueira na estrada velha e assim 



declaradas dou ao registro de conformidade com a Lei  epara constar 
mandei fazer o presente Villa do Jardim 17 de Março de 1857. Como 
procurador de minha Mai Maria Francisca. 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

396 Declaro eu abaixo asignado q.r sendo tutor das Orfans do finado 
Francisco da Silva declaro elles possuirem [corroído] Francisco da Silva 
declaro elles [corroído] partes de terras no Sitio denominado Olho dagoa 
digo quatro partes desta Freguesia do senhor Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que as 
ouve por compra digo por herança do finado supra dita e assim 
declaradas dou ao registro de conformidade com a Ley. Jardim 17 de 
Março de 1857. Como tutor dos ditos Orfans 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

397 Declaro eu abaixo asignado que cendo tutor dos Orfons do falescido 
Francisco da Silva declara elles puçuirem quatro partes de terras no sitio 
denominado Olho dagoa desta Freg.a do Senr’ Bom Jesus da Villa do 
Jardim digo de S.to Antonio do Jardim comarca do Crato provincia do 
ceara que as ouve por herança do finado supra dito assim declaradas 
dou ao registro de conformidade com a Ley V.a do Jardim 17 de Março 
de 1857 

Como tutor dos d.os Orfaons 
Manoel do Nascimento de Jesus 

[Fl. 69v] 
398 Declaro eu abaixo asignado que sendo tutor dos Orfãos do finado 
Antonio Suares declara declara elles possuirem uma parte de terras no 
sitio denominado Capueira desta Freg.a do Senr’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato provincia do Ceará q.’ as 
ouve p.r herança do finado supra dito e assim declaradas dou a registro 
em forma da Ley, V.a do Jardim 17 de Março de 1857 

Como tutor dos ditos orfons 
Manoel do Nascimento de Jesus 

 
399 Declaro eu abaixo asignado que sou S.r e possuidor de uma parte 
de terras no Sitio denominado Vaca parida da quantia de cem mil e 
quientos reis desta Freguesia do S.r Bom Jesus da V.a do Santo Antonio 
do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará q’ as ouve p.r compra a 
David Tavaris e assim declarada dou registro de conformidade com a ley 
V.a do Jardim 17 de Março de 1857 Arogo de José Luis Tavares 

Benjamim Franklin de Souza Pas 
 



400 Declaro eu abaixo assignado como Procurador de João José de 
Goveia q.’ elle he sinhor e possuidor de um sitio denominado Cercado 
desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim 
comarca do Crato provincia do ceará q’ a ouve pr compra a Antonio da 
Cruz Altozo e as suas estremas são as seguintes para o Nascente 
estrema com terras de Francisco [corroído] e puente com terras do S.r 
Bom Jesus para o Norte com terra de José Leitão para o Sul estremará 
meia légua na confrontação do Rio e assim declaradas dou ao registro 
na forma da Ley e para constar mandei fazer o present V.a do Jardim 17 
de Março de 1857. Como Procurador de João José de Goveia 

Manoel do Nascimento de Jesus 
 

401 Declaro eu abaixo assignado como procurador de João José de 
Goveia que elle he Senhor e possuidor de nove partes de terras no sitio 
denominado Corrente desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da V.a de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato provincia do Ceará que as 
ouve p.r compra uma a José Gregorio de Medeiros uma a Geronimo 
Malafaia uma a Manoel Pereira de Brito uma a Maria Vieira uma a 
Leandro José uma a José Sabino uma a Franco Pereira da Silva uma a 
José Raimundo uma a Brigida Maria e assim declaradas dou ao rigistro 
na frma da Ley e p.a constar mandei fazer o prezente. Villa do Jardim 17 
de Março de 1857. Como procurador de João José de Goveia 

Manoel do Nascimento de Jesus 
[Fl. 70] 
402 Declaro abaixo asignado q’ poçuo hũa parte de terra no sitio 
denominado Agoa Branca desta Freguesia do Senr’ Bom Jezus da Villa 
do Jardim q’ a ouve pr legitima de meo Pae José Gomes da Rocha 
possuo outra parte no mesmo Sitio pr legitima de minha May Cosma 
Adrianna cujas terras dou ao registro de conformidade da Lei he para 
constar pasei o presente Agoa Branca 16 de Março de 1857 

Theodorio Alz’ de Lucena 
 

403 Declaro eu abaixo asignado q’ posuo hũa parte de terra no Sitio 
denominado Agoa Branca desta Freguezia do Senr’ Bom Jezus da Villa 
do Jardim as ouve por legitima de Mai pai sogro José Gomes da Rocha 
posuo outra parte no mesmo Sitio por legitima de minha sogra Cosma 
Adrianna poçuo outra parte no mesmo Sitio q’ comprei a Nicolao da 
Rocha cujas terras dou ao registro conforme a lei he para constar paso o 
presente Agoa Branca 19 de Março de 1857 

Eugenia Maria de Jezus 
 

404 Declaro eu abaixo assignado que sou senr.’ E possuidor de huma 
parte de terras no Sitio denominado Barriguda nesta Freguezia do Senr.’ 



Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim Comarca do Crato 
Provincia do Ceará que a ouve por compra a Joaquim José e assim 
declarado dou ao registro de conformidade com a ley e para constar 
mandei fazer o prezente e ao meo rogo assignar Villa do Jardim 20 de 
Março de 1857. A rogo de Joaquim Ferreira 

Benjamim Franklim de Sousa Pas 
 

405 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor [corroído] 
parte de terra no sitio denominado [corroído] nesta Freguezia do Senr.’ 
Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim Comarca do Crato 
Provincia do Ceará que a ouve por compra a Florianna Maria de que 
não dando estrema por estar o sitio em comum e assim declaradas dou 
ao registro na forma da lei e para constar mandei fazer o presente por 
mim assignar V.a do Jardim 19 de Março de 1857. A rogo de José 
Ferreira 

Benjamim Franklim de Sousa Pas 
[Fl. 70v] 
406 Declaro eu abaixo asignado que possu duas partes de terras no 
Sitio lagoa de dentro desta Freguezia da Villa do Jardim q.’ comprei a 
Gonçalo da Silva cujas terras dou a registro de conformidade com a Lei 
e para constar mandei pasçar o prezente Jardim 18 de Março de 1857 

Arrogo de João Martins da Rocha 
José Bento Vieira 

 
407 Declaro eu abaixo asignado q.’ poçuo no Sitio Agoa branca desta 
Freguesia da V.a do Jardim tres partes de terras q.’ comprei a Alex.e 
Carreiro a José Barbosa e a João Roiz’ cujas terras dou a registro de 
conformidade com a Lei e para constar mandei paçar o presente Jardim 
18 de Março de 1857. 

Arogo de Antonio Ferreira Paço 
José Bento Vieira 

 
408 Declaro eu abaixo asignado q’ eu poçu hũa parte de terras no Sitio 
decida dos Negros desta Freguesia da Villa do Jardim q’ comprei ao 
Vicente Gonçalves Dantas cujas terras dou a registo de conformidade 
com a Lei e para constar mandei paçar o prezente. Jardim 20 de Março 
de 1857 

José Bento Vieira 
 

409 Declaro eu abaixo assignado que sou senr’ e possuidor de uma 
parte de terra no sitio Vieira desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato Provincia do 
Ceará cuja parte de terras houve por erança de minha finada mai 



Joanna Maria cuja terra dou ao registro de conformidade com a ley e 
para constar mandei passar o presente Jardim [corroído] de Março e 
1857 

Pedro de Araujo [corroído] 
 

410 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr’ e possuidor de uma 
sortezinha de terra nas Porteiras desta Freguesia do Senhor Bom Jesus 
da Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato Provincia 
do Ceará cuja sorte de terra houve por erança de minha finada mai 
Joanna Maria dou ao registro de conformidade com a ley e para constar 
madnei passar o prezente V.a do Jardim 20 de Março de 1857 

Pedro de Araujo Gomes 
 

411 Declaro eu abaixo assignado que sou dono e possuidor de uma 
parte de terra no sitio Vieira desta Freguesia do Senhor Nosso Senhor 
da Villa de Santo do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará cuja 
parte de terra houve por erança de mina finada Mai Joanna Maria não 
dou suas estremas por esta [Fl. 71] estarem em comum com mais digo 
com outros erdeiros e dou a registro de conformidade com a Ley Villa do 
Jardim 20 de Março de 1857 

Nicoláo de Araujo Gomes  
 
412 Declaro eu abaixo assignada que sou senhora e possuidora de uma 
parte de terra no Sitio Vieira desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato Provincia do 
Ceará cuja terra a houve por erança de minha finada Mai Joanna Maria 
declaro mais que no mesmo Sitio uma parte de terra na comarca do 
Crato cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley e para 
constar mandei passar o resente Villa do Jardim 20 de Março de 1857. 
P.r Maria de Araujo 

Manoel Luis de Ancheta 
 

413 Declaro eu abaixo assignado que sou dono e Senr’ de uma parte de 
terra no Sitio Bom Jesus desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato Provincia do 
Ceará que houve p.r erança de meu finado sogro Luis Caetano cuja 
parte dou ao registro de conformidade com a Ley e para constar mandei 
passar o presente Villla do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel da Silva Lima 
 

414 Declaro eu abaixo asignado que sou dono e Senr’ de uma parte de 
terra no Sitio cana brava desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato Provincia do 



Ceará cuja terra hove por erança de seu finado sogro Luis Caetano 
declaro mais que tenho no mesmo sitio partes de terras que a ouve por 
compra a Manoel do Nascimento de Jesus a outra Antonio Barbosa da 
Silva cujas partis de terras dou ao registro de conformidade com a Ley e 
para constar mandei passar o presente Villa do Jardim de Março de 
1857 

Manoel da Silva Lima 
 

415 Declaro eu abaixo asignado que sou dono e possuidor de uma parte 
de terra no Sitio Vaca parida desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato Provincia do 
Ceará cuja terra a hove p.r erança de meo finado sogro Luis Caetano e 
dou ao registro de conformidade com a Ley e para constar mandei pa 
[Fl. 71v] passar o prezente Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel da Silva Lima 
 

416 Declaro eu abaixo asignado q.’ possu no Citio Brejo cito desta 
Freguesia de Santo Antonio do Jardim uma parte de terra cuja me ouve 
pr compra ao Senr’ Francisco Felis Pereira Lima confrontaçoens são as 
seguintes estremas pelo nacente com terras do Buriti grande pelo 
Puente com terras de Purteiras e pelo norte com terras de Sam Felipe e 
pelo Sul com terras do Posso cuja terra dou ao registro de conformidade 
com a Lei. Brejo 18 de Março de 1857. Arrogo da Snr.a Margarida Leite 
de [corroído] 

João Furtado da Costa 
 

417 Declaro eu abaixo assignado que possu no Sitio Barriguda oito 
braças de terras nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim cuja terra a ouve por compra a Miguel Nunes da Crus 
e duas braças a Estevão Nunes da Crus estrema para o Nascente com 
terras de Maria dos Santos p.a o Puente com Maria Thereza p.a o Norte 
com o Rio grande de Porteiras para o Sul com Antonio Joaquim cuja 
terra dou ao registro de conformidade com a Lei V.a do Jardim 15 de 
Março de 1857 

Por João Gracias de Oliveira 
Manoel Luis de Ancheta 

 
418 Declaro eu abaixo asignado q.’ puçu o meo Neto [corroído] do órfão 
[corroído] de terras no sitio Barriguda a ouve por erança de seu finado 
avô Antonio Nunis desta Freguesia do Senhor Bom Jesus do Jardim 
cuja estrema, para o Nascente com Maria Theresa, para o Puente com 
Maria dos Santos para o Sul com Antonio Joaquim para o Norte com o 



Rio Grande de Porteiras, cujas terras dou ao registro de conformidade 
com a Lei Villa do Jardim 15 de Março de 1857 

Rita Maria de Braga 
 

419 Declaro eu abaixo asignado que sou senhor e possuidor de quatro 
partes de terra do Citio denominado cutuvello desta Freguesia do 
Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca 
do Crato Provincia do Ceará que me as ouve por compra uma a José 
Domingos outra a Joaquim Alves outra a Jose de Oliveira outra a Jose 
Francisco e acim declara [Fl. 72] declaradas dou ao registro na forma da 
Lei e para constar mandei fazer o prezente V.a do Jardim 21 de Março 
de 1857. Arrogo de José Patricio Maciel 

Benjamim Franklim de Souza 
 

420 Declaro eu abaixo assignado que sou Senhor e possuidor de uma 
parte de terra no Sitio Cravatá desta Freguesia do Senhor Bom Jezus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará 
cuja parte de terra ha ouve p.r compra ao Senr’ Tenente Antonio da Crus 
Alves suas estremas são as seguintes para o Nascente com a serra do 
Araripe para o Norte com terras do finado João Francisco para o Puente 
com a mesma Serra para cuja parte de terras dou declaro o mais puçuir 
no mesmo Sitio 1 parte de terra q’ hove pr compra a Pedro Jacinto pois 
dou ao registro de conformidade com a lei e para constar mandei passar 
o presente e por mim assignado V.a do Jardim 21 de Março de 1857 

João Victoriano Neves 
 

421 Declaro eu abaixo assignado que sou senhora e possuidora de 
huma parte de terra no sitio Craoatá desta Freguesia do Senhor Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato 
Provincia do Ceará cuja parte de terra houve por meação do finado 
Marido Manoel José do Espirito Santo cuja terra dou o registro de 
conformidade com a Lei e para constar mandei passar o presente Villa 
do Jardim 21 de Março de 1857 Por Marçalina de Jesus 

João Victorino Neves 
 

422 Declaro eu abaixo asignado que sou Sr’ e possuidor de huma parte 
de terra no Citio denominado Vieira desta Freguesia do Senhor Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca [Fl. 72v] do Crato 
Provincia do Ceará que me ouve por erança de meu finado sougro João 
Roiz’ de Oliveira as suas estremas são o seguinte p.a o Nacente com o 
treveção de porteiras p.a o puente com a serra Araripe para o norte com 
terras dos Araujos na pedra enfincada para o Sul com terra do Sr.’ 



Salvador Taveira cujas terras dou ao registro de conformidade com a Lei 
Vila do Jardim 21 de Março de 857. Arogo de Gonçalo Roiz Galvão 

Jose Texeira dos Santos J.or 

 
423 Declaro eu abaixo asignado que sou Sr e possuidor de huma parte 
de terra no Sitio denominado Vieira desta Freguesia do Senhor Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio da Villa do Jardim comarca do Crato 
Provincia do Ceará que me ouve por compra a Sr.a Anna Quiteria, e não 
dando estrema por asento estar em comum e assim declaradas dou ao 
registro na forma da Lei Villa do Jardim 21 de Março de 1857. A rogo de 
Antonio Manoel de Sz.a 

José Taveira dos Santos 
 

424 Declaro eu abaixo asignado que sou S.a e possuidora de huma 
parte de terra no citio denominado Vieira desta Freguezia do S.r Bom 
Jezus da Vila de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato provincia 
do Ceará que me ouve por compra ao finado Antonio José dos Santos e 
não dando estrema por asento estar em commum e assim declarada 
dou a registro na forma da Lei Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

A rougo de Anna Quiteria 
José Texeira dos Santos Junior 

 
425 Declaro eu abaixo asignado que sou Sr e possuidor de huma parte 
de terra no Citio denominado Vieira desta freguesia do Sr.’ Bom Jesus 
da Villa de S.to Anto do Jardim comarca do Crato provincia do Ceará que 
me ouve por erança do meo finado Pai Jose de Souz.a me dando 
estrema por asento estar em comum e sim declarada dou a registro de 
forma da lei. Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

A rougo de Antonio de Souza 
Jose Tavira dos Santos Junior 

[Fl. 73] 
426 Declaro eu abaixo asignado que sou Sr.’ e possuidor de hma parte 
de terra no Citio denominado Vieira desta Freguezia do Sr’ Bom Jesus 
da Villa de S.to Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará 
que me ouve por erança da m.a finada Mai Joana Maria e não dando 
estrema por asento por estar em comumasim declarados Davao registro 
na forma da  Lei Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

Arougo de Manoel de Ar.o Lima 
José Taveira dos Santos Junior 

 
427 Declaro eu abaixo asignada que sou Sr.a e possuidora de huma 
parte de terra no citio denominado Vieira desta Frguesia do Sr.’ Bom 
Jezus da Vila de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato província 



do Ceará que me ouve por erança dos Pais Antonio de Araujo [corroído 
5 linhas]. 
 
[Registro 428 totalmente estragado] 
429 Declaro eu abaixo asignado que possuo ua parte de terra [corroído 
várias palavras] Freguesia do Senr’ Bom Jezus do Jardim [ilegível] m 
ouv por compra ao Senr’ [ilegível] [Fl. 73v] Alves de Matos cuja parte 
dou ao registro conforme a Lei e para constar passei o presente 
Cotuvello 21 de Março 57 

Arogo de Antonio Francisco de Oliveira 
Regulo Gonçalo Raim.do d’Alencar 

 
430 Declaro eu abaixo assignado que sou Senhor e possuidor de uma 
parte de terra no lugar denominado Sitio Capueira desta Freguesia do 
Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do 
Crato Provincia do Ceará cuja parte de terra a houve por compra a José 
Antonio de Souza não dou suas estremas por ser em comum com 
outros erdeiros poço dou ao registro de conformidade de com a Lei Villa 
do Jardim 21 de Março de 1857. A rogo de João José Menezes 
 
[Fl. 431 totalmente estragado] 
432 Eu abaixo assignado declaro pussuir hum pedasso de terra no riaxo 
denominado Negrero neste Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa do 
Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que ouve por compra ao 
Senr.’ Ignacio Roiz’ [corroído] pela quantia de setenta e cinco mil reis 
estrema [corroído 2 linhas] cortando rumo direito para o Nascente em 
hum [corroído] e dahi cortando rumo a [Fl. 74] Rumo direito athe a 
divizão da aguas de Pajaú cuja terra asiim demarcada e confrontada 
dou ao registro de conformidade com a lei e para claresa mandei fazer o 
presente. Villa do Jardim 15 de Março de 1857 

José Alz’ de Carv.o 

 
433 Eu abaixo assignado declaro pussuir hum pedasso de terra no riaxo 
denominado Negrero nest Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará, que a 
ouve por compra ao Senr.’ Ignacio Roiz’ de Farias pela quantia de 
setenta e cinco mil reis estremando dita terra riaxo, com o Senr.’ Cap.m 
Simplicio Pereira da Silva digo riaxo do Negrero abaixo para a parte do 
puente na lombada de hum alto cortando rumo direito para o Nascente 
na divisão das Agoas de Pajeú riaxo sima com o Snr’ José de [ilegível] 
Ferrás no serrotinho do Sanharó e dahi cortando rumo direito para o 
Nascente em um Mandacarú e dahi cortando rumo direito a divizão das 
Agoas de pajaú cuja terra assim demarcadas e confrontadas dou ao 



registro de confomidade com a Lei e para claresa mandei fazer o 
presente Villa do Jardim 15 de Março de 1857 

Joze Alz’ de Carvalho 
 

434 Declaro eu abaixo assignado que ou senhor e possuidor de deis 
partes de terras no sitio denominado Cravatá sendo ditas terras regadias 
nesta freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim comarca do Crato Provincia do Seará que a ouve por compra ao 
Senr’ José Pacheco de Carvalho, e sua mulher Marianna de Jesus outra 
a Manoel Francisco Bezerra e sua mulher Maria Antonia, outra a José 
Francisco Bezerra, e sua mulher Anna Joaquina de Jesus, outra a João 
Francisco da Silva, e sua mulher senhorinha Francisca Bezerra, outra a 
Cosma da Silva, e sua mulher Mariana Francisca, outra a Pedro 
Francisco Bizerra, e sua mulher Maria Joaquina outra a Manoel 
Francisco Bezerra, e sua mulher Joaquina Francisca Chavier, outro a 
José Menino e sua mulher Maria Francisca, outra a Antonio Raimundo 
Pereira e outra a João Borges, suas estremas não menciono por se axar 
em comum com mais herdeiros cujas partes assim [corroído] mandei 
passar o presente e por mim assignar 
A rogo de Jose Caetano [corroído] 
[Fl. 74v] 
435 Declaro eu abaixo assignado q.’ sou dono e possuidor de uma parte 
de terra no sitio Bom sucesso desta Freguezia do Senhor Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará 
cuja terra houve por erança de meu finado Pai e Mai Manoel da Silva e 
Luzia da conceição a dou a registro de conformidade com a Ley e para 
constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857. 
A rogo de João Pereira da Silva. 

Manoel do Nascimento de Oliveira 
 

436 Declaro eu abaixo asignado que sou Senr’ e possuidor de huma 
parte de terra no Citio denominado Vieira desta freguesia do S.r Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato provincia 
do Ceará que elle ouve por compra ao Senr.’ José Prr.a e o Sr.’ Antonio 
dos Santos e não dando estrema por asento estar em comum e assim 
declarados dou ao registro na forma da Lei Villa do Jardim 22 de Março 
de 1857 A rogo de José Fan.co dos Santos 

José Taveira dos Santos 
 

437 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra no sitio 
denominado carnaúba desta Freguezia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que a 
ouve por compra a Antonio Pereira de Lucena cujas estremas são as 



seguintes para o Nascente com o Sitio Macapá para o Norte estrema 
com o Sitio de Olho dagoa ao sul com o Sitio Macapá com huma legoa 
de frente uma legoa para cada parte. Tenho mais duas partes de terra 
no mesmo Sitio asima dito que as comprei a Domingos Lopes Machado 
e a Miguel Suares de Brito cujas partes de terras assim possuidas dou 
ao registro de conformidade com a Lei e para constar mandei passar o 
presente Villa do Jardim 17 de Fevereiro de 1857. Declaro mais em 
tempo possuir 1 parte no mesmo sitio por compra a M.el Vieira da Costa 

Manoel da Crus Roza Carvalho 
 

438 Declaro eu abaixo assignado que possuo hum Sitio deno- Baxio das 
Besta nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim comarca do Crato Provincia do Ceará que a ouve por compra a 
João José de Goveia [corroído] lhe em comum com mais herdeiros 
[corroído 3 linhas] Manoel da Crus Roza Carvalho  
[Fl. 75]  
439 Eu abaixo assignado declaro possuir huma posse de terra no lugar 
denominado Lagoa Preta nesta mesma Freguezia do Senhor Bom Jesus 
da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Cratoa Provincia do 
Ceará cuja terras he em comum com a Fazenda Ritiro cuja posse dou 
ao registro de conformidade com a Lei para clareza mandei passar a 
presente Villa do Jardim 17 de Fevereiro de 185 

Manoel da Crus Roza Carvalho 
 

440 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ e possuidor de huma 
parte de terra no sitio denominado campestre em comum dito sitio desta 
Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim 
comarca do Crato Provincia do Ceará q.’ a ouve por herança de Antonio 
Correia e assim declarados ou ao registo da forma da Lei e para constar 
mandei fazer o prezente V.a do Jardim 22 de M.ço de 1857 

Antonio Pereira da Silva 
 

441 Declaro eu abaixo asignado q.’ sou senr.’ e possuidor de uma parte 
de terra no sitio em comum denominado campestre desta Freguesia do 
senr.’ Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 
província do Ceara que a ouve por compra digo por herança de meu 
finado sogro Antonio Correia a sim declaradas dou ao registro, digo na 
forma da Lei e para constar mandei fazer o presente V.a do Jardim 22 de 
Março de 1857 

Arrogo de João Gomes de Lima 
Benjamim Franklin de Sza Pas 

 



442 Declaro eu abaixo assignado q.’ sou senr.’ e possuidor de uma 
parte de terra no sitio em comum denominado campestre d’esta 
Freguesia do Senr’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim 
comarca do Crato Provincia do Ceará qu a ouve por compra a João 
Gomes de Lima e assim declaradas dou ao registro de conformidade 
com a Lei e para constar mandei fazer o presente Villa do Jardim 2 de 
Março de 1857. 

Arrogo de Manoel Taveira do Santo 
Benjamim Franklin de Sz.a Pas 

[Fl. 75v] 
443 Manoel Pereira Lima abaixo asignado é poçuidor de huma posse de 
terras no Sitio do Brejo desta Freguezia do Senhor Bom Jesus do 
Jardim cuja parte de terras possuo em comum com mais Erdeiros do 
mesmo Sitio Brejo Jardim vinte dois de Março de mil oito centos e 
sincoenta e sete A rogo de Manoel Pereira Lima 

Antonio Cardozo dos Santos 
 

444 Declaro eu abaixo asignado que puçuo huma parte de terra no sitio 
Vieira desta freguesia do Senr’ Bom Jesus do Jardim por compra ao 
Senr.’ Joaquim Ignacio de Menezes que dou ao registro com a Lei para 
constar fis o presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857. Por João 
Rodrigues Moreno 

Domingos Evangelista Dantas 
 

445 Declaro eu abaixo e asignado que pussuimos hũa parte de terras no 
Citio denominado Barra do Corrente desta Freguesia do Senhor Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim Comarca do Crato Provincia 
do Ceara que a ouve por Erança de meus finados Paes João da 
Nunciação, e Maria Francisca suas estremas he para o Nascente com o 
Major José Pedro dos Santos Souza, para o Norte com terras da 
Fasenda Vaca parida para o Puente com o rio e a Alexandre Pinto 
Ramalho para o Sul com o Rio desta Villa cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Lei Villa do Jardim 22 de Março de 1857. Arrogo de 
Joaquim Pereira da Nunciação 

Gonçallo Lôbo de Menezes 
 

446 Declaro eu abaixo asignado que pussuo hũa parte de terra no Sitio 
Barra, no corrente do Ramalho, nesta Freguesia, cuja terra em comum, 
que comprei a Thereza Maria de Jesús a qual parte de terra dou a 
registro de conformidade com a Ley do que mandei passar o presente 
somentes pr mim assignado Jardim 21 de Março de 1857 

José Joaquim Leite 
[Fl. 76] 



447 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra no 
Sitio denominado Berí no Corrente do ramalho nesta Freguesia do Senr 
Bom Jesus da Villa do Jardim que a ouve por compra digo por miação 
de meu finado Marido Francisco Leite de Souza cuja terra principia o 
riaxo que tem da pacaji do lugar malhadinha cujo riaxo foi Barra no Rio 
desta Villa e de estrada abaixo estrema com Manoel Alves Araujo tendo 
dita terra de fundo para um e outro ldo do rio meia legoa estremando 
com os Ercos confinantes tem um meo filho Orfão por nome X.er uma 
parte no mesmo Sitio por legitima de seu Pai asima dito cuja dou ao 
registro de conformidade com a Lei Villa do Jardim 17 de Março de 
1857. Arogo de Anna Luzia  

Affonço José de Noronha Vasc.cos 

 
448 Declaro eu abaixo asignado que sou senhor e possuidor de duas 
partes de terras no sitio denominado Correntinho por tenente agua 
branca desta Freguesia do Senhor Bom Jezus da V.a de S.to Antonio, do 
Jardim Comarca do Crato Provincia do Ceará cuja terra a ouve p.r 
herança digo por compra suas estremass não menciono por se axarem 
em comum com otros e dou ao rigistro de conformid.e com a Lei e para 
constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857 

Arogo de S Francisco da Silva 
Francisco Jose da S.a 

 
449 Declaro eu abaixo asignado que pussuo um sitio de terras 
denominado Barra no Corrente do Ramalho, de plantar e criar, sitio 
nesta Freguesia do Jardim que comprei a Manoel da S.a Lima e sua 
mulher cujo Sitio dou ao registro de conformidade com a Lei do que 
mandei passar a presente este somente por mim asignado Jardim 21 de 
Março de 1857 

José Joaquim Leite 
 

450 Eu abaixo asignado declaro possuir huma parte de terra em comum 
com mais herdeiros no Sitio denominado Gitirana da quantia de 
tresentos cincoenta e quatro mil reis nesta Freguesia do Senr’ Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim com.ca do Crato Provincia do 
Ceará que me ouve pr herança de meu finado sougro Luis Caetano de 
Figr.o cuja terra assim possuidor dou a registro de conformidade com a 
Lei 
Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

João Jacinto da Roxa 
[Fl. 76] 
451 Declaro abaixo assignado que sou senr e possuidor de uma parte 
de terra no Sitio denominado Coqueiro desta Freguesia do Senhor Bom 



Jesus da V.a de Santo Ant.o do Jardim Comarca Prov.a do Ceará cuja 
p.te de terra hove p.r erança de meo finado Sogro José Pinto Pereira do 
S.os cuja dou a registro de conformidade com a Lei e p.a constar mandei 
passar o presente. Villa do Jardim 22 de Março de 1857 

Antonio Lopes da Costa 
 

452 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ e possuidor de duas 
partes de terras no Sitio Fasenda nova deste Termo da Freguesia do 
Sem.’ Bom Jesus da Villa de Santo An.to do Jardim com.ca do Crato 
Provincia do Ceará cuja parte de terras a houve por compra a David Pas 
de Carvalho cuja terra dou a registro de conformidade com a Lei e para 
constar mandei passar a presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857. 
A rogo de José da Costa Bezr.a 

Francisco José da Silva 
 

453 Declaro eu abaixo assignado q’ sou Senr.’ e possuidor de huma part 
de terra no Sitio Fazenda nova desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim cuja parte de terra a houve por compra 
a David Pas de Carvalho e dou ao registro de conformidade com a Lei e 
para constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de Março de 
1857 A rogo de Luis da Reçureição 

Francisco Joze da Silva 
[Fl. 77] 
454 Declaro eu abaixo asignado q’ possuo hũa parte de terras no Citio 
Bebida ou alhas nesta Freguesia do Senr’ Bom Jezs da Villa de Santo 
Antonio do Jardim Com.ca do Crato Provincia do Ceará que a hove por 
Erança de meu finado marido Manoel Alexandre Bastos suas estremas 
são as seguintes para o Nacente com o rio desta Villa para o Norte com 
o órfão José Joaquim para o Sul com Agostinho Per.a cuja terras dou ao 
registro de conformidade com a Lei Villa do Jardim 22 de Março de 1857 
Arrogo de Marianna de tal. 

Gonçallo Lôbo de Menezes 
 

455 Declaro eu abaixo asignado que pussú tres partes no Sitio agoa 
branca desta Freguesia da Villa do Jardim q’ comprei a José Gregorio 
cujas terras do registro de conformidade com a lei e para constar 
mandei paçar a prez.te Jardim 21de Março de 1857 

Manoel Per.a Magalhaens 
 

456 Declaro eu abaixo asignado q’ sou S.ra e possuidora de uma parte 
de terra no Sitio Cotuvello desta Freguesia do Sen.r Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim cuja parte de terra a ouve p.r erança de meo 
finado Pai Fran.co Alves de Mattos não dois suas estremas por estar em 



comum com outros herdeiros cuja dou ao registro de conformid.e com a 
Lei e para constar mandei passar a presente V.a do Jardim 21 de M.co de 
1857 Por Thereza Maria de Jezus 

Sebastião Ferr.a da S.a 

 
457 Declaro eu abaixo assignado q.’ sou Senr’ e possuidora de duas 
partes de terras no Sitio Cutuvello desta Freguesia do Senr’ Bom Jesus 
da Villa de Santo Antonio do Jardim cujas partes de terras a houve por 
herança digo pr compra a José Leite de Mello e sua m.er, outra ao Senr.’ 
Antonio Pereira de Magalhans, Não dou suas estremas por estarm em 
comum com outros erdeiros pois dou ao registro de conformidade com a 
Lei e para constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de Mço 
de 1857. Por Anna Joaquina de Jesus 

Sebastião Frra da S.a 

 
458 Jose dos Santos Evangelista abaixo asignarão é posuidor de huma 
posse de terras no Sitio do Brejo desta Freguezia do Senhor Bom Jesus 
do Jardim, cuja posse de terras a possú em comum com os mais 
Erdeiros do mesmo Sitio por não saber ler e nem escrever e por mim 
asignam Jardim vinte e cinco de Março de mil oito centos [Fl. 77v] vinte 
cinco mi oito centos e sicoenta e sete. Arogo de José dos Santos 
Evangelista = Antonio Cardozo dos Santos 
 
459 Declaro eu abaixo asignado que poçú uma parte d eterra no Sitio 
denominado Canto dos Pintos nesta Freguezia do Senr.’ Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, cuja foi por compra ao Senr.’ Manoel 
Alves de Araujo, e suas estremas são as seguintes para o Nascente 
com terras de Antonio Vidal, para o Puente com terras de Jozé Leite, 
para o Norte com meia legoa para fora do rio, e outra meia legoa para o 
Sul cuja terra dou ao registro de conformidade com a Lei, e para clareza 
mandei fazer o presente e por mim asignar V.a do Jardim 21 de Março 
de 1857. Por Cicilio de Fontes Rangel 

Manoel Luis de Ancheta 
 

460 Declaramos nos abaixo asignados que possuímos um Sitio de 
terras de águas regadias denominado Lanrangeira nestas Freguezia do 
Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim que nos hove 
por herança de meu finado sogro João Francisco, e outra parte no 
mesmo Sitio que compramos a Joze Pedro, cuja estremas são as 
seguintes, ao nascentes com terras do Senr.’ Vicente Manoel de Farias 
no puente com terras do Senr.’ Joze de Souza, ao Norte com a Serra 
Araripe, ao Sul com terra da Barriguda, e assim dou ao registro 



conforme a Lei, e para constar mandei fazer o prezente. Villa do Jardim 
15 de março de 1857 Joaquim Ferr.a da Silva, Anna Quiteria de Jezus 
 
461 Declaro eu abaixo asigando q.’ poçú hua parte de terras no sitio 
bom sucessço desta Freguesia da Barra do Jardim p.r ter comprado a 
Ant.to Ignacio cuja terras dou ao registro de conformidade com a Lei p.a 
constar mandei passar o prez.te Jardim 22 de Março de Março de 1857. 
A rogo de M.el Ferr.a da S.a J.or 

José Bento Vieira 
 

462 Declaro eu abaixo asignado q.’ puçu hua parte de terra no Sitio 
Caxueira desta Freguezia da V.a do Jardim pr ter comprado a Ant.o 
constar mandei paca o presente Jardim 22 de Março de 1857 A rogo de 
M.el Frr.a da S.a J.or 

Joze Bento Vieira 
[Fl. 78] 
463 Declaro eu abaixo asignado q.’ tenho duas partes de terra no Sitio 
Corrente desta Freguezia do Senr.’ B. Jesus do Jardim cujas terras 
forão compradas ao Senr.’ Salino de Mendonça Barros, ao Senr’ José 
Sabino Xavier Sobr.a e as dou ao registro de conformidade com a Lei p.a 
constar pedi ao Senr.’ Cladio Alvares Coito q.’ este p.r mim passasse e 
asignasse Jardim 22 de Março de 1857 Arogo da Senra Rita Maria Das 
neves 

Cladio Alvares Coito 
 

464 Declaro eu abaixo asignado que posçuo huma parte de terra no 
Sitio do Campestre, desta Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que hove por compra digo por erança de mei 
finado sôgro Alexandre Jose doArte suas estremas não menciono por se 
achar em comum com mais erdeiros, cujas terras dou ao registro de 
conformidade com a Lei para clareza poçu o presente por mim asignado 
Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

Irinéo Suariz de Rezendes 
 

465 Declaro eu abaixo asignado que poçúo huma parte de terra no Sitio 
Caxoeira desta freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim que hove por erança de meo finado sogro Alexandre José 
Duartes suas estremas não menciono por se axar em comum com mais 
erdeiros cujas terras dou ao registro de conformidade com a Lei para 
clareza pascei o presente por mim asignado. Villa do Jardim 21 de 
Março de 1857 

Irinéo Suares de Rezende 
 



466 Declaro eu abaixo asignado que posçúo huma parte de terra no 
Sitio da Caxueira desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que hove de compra ao Senr.’ Raimundo 
Francisco de Oliveira não menciono suas estremas por se axar em 
comum com mais erdeiros cujas terras dou ao registro de conformidade 
com a Lei e para clareza pasei o presente por mim asinado Villa do 
Jardim 21 de Março de 1857 p.r Alexandre Vieira da Silva – Irinéo 
Suares de Rezende 
 
467 Declaro eu abaixo asignado que poçúo huma parte de terra no Sitio 
campestre desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim que hove por herança de meo finado Pay Luis Martins 
de Sousa suas estremas não menciono por se axarem em comum com 
mais herdeiros cujas terra dou ao registro de conformidade com a Lei 
para clareza pacei o presente e p.r mim asignado Villa do Jardim 21 de 
M.ço 1857 
[Fl. 78v] 
468 Declaro eu abaixo asignado q’ poçú hua parte de terras no Sitio 
Lagoa de Dentro desta Freg.a da V.a do Jardim q.’ hove p.r Erança de 
meo falecido sogro Fran.co Leite de Sousa cujas terras dou ao registro 
de conformid.e com a Lei e p.a constar mandei paçar o pres.te Jardim 22 
de Março de 1857. Arogo de Fran.co Alves Cachagu J.or 

José Bento Vieira 
 

469 Declaro eu abaixo asignado que sou senr.a e puçuidora d euma 
parte de terra no sitio Reaxão desta Fregza do senhor Bom Jesus de 
Santo Antonio do Jardim cuja terra a houve p.r herança de ma finada Mai 
Senhorinha Maria de Carv.o cuja dou ao registro de conformid.e com a 
Ley, e para constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de 
Março de 1857. Arogo da órfã Josefa Maria de Carvalho 

Francisco José da Silva 
 

470 Declaro eu abaixo assignado que sou senhor e possuidor de uma 
parte de terra no Sitio Bom Jesus desta Freguesia do Senhor Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim cuja parte de terra a houve p.r 
erança de meo finado Pai Lis Caetano de Figrd.o cuja parte de terra ao 
registro de conformidade com a Lei e pa consar mandei passar o 
presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857 

Por José Gregorio da Silva 
Fran.co José da S.a 

 
471 Declaro eu abaixo asignado q’ sou senr’ e possuidor de uma parte 
de terra no sitio denominado corrente desta Freguesia do Senr’ Bom 



Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim cuja parte de terra a houve p.r 
erança de meo finado Pai Luis Caetano de Figrd.o Declaro mais tres 
partes de terra de tres f.os órfãos, meos filhos que hove p.r erança da 
finada mai senhorinha M.a cujas terras dou ao registro de conformidade 
com a lei e para constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de 
março de 1857 

Por José Gregorio da Silva 
Francisco José da S.a 

[Fl. 79] 
472 Declaro eu abaixo assignado que sou Dono e possuidor de uma 
parte de terra no sitio denominado Vieira desta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 
Provincia do Ceará cuja terra a ouve p.r compra ao Senr.’ Joaquim 
Malafaia dos Santos e dou ao registro de conformidade com a Lei e para 
constar mandei passar o presente Villa do Jardim 21 de Março de 1857. 
Por Luis Andre Ferreira 

Manoel Luis de Ancheta 
 

473 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.a e possuidora de uma 
parte de terra no Sitio Santa Anna desta Freg.a do Senr’ Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim que hove por erança de minha finada 
Mai Senhorinha Maria de Carvalho p.s dou ao registro de conformidade 
com a Lei e para constar mandei passar o prez.te Villa do Jardim 22 de 
Maço de 1857. A rogo da Orfa Jozefa Maria de Carvalho 

Francisco José da Silva 
 

474 Declaro eu abaixo assignada que sou Snra e possuidora de uma 
parte de terra no Sitio Agua branca desta Freguezia do Senr.’ B. Jesus 
da Villa de Santo Ant.o do Jardim cuja parte de terra a houve p.r erança 
de minha finada mai Senhorinha M.a de Carvalho e dou ao registro de 
conformidade com a Lei e para constar mandei passar a prez.te Villa do 
Jardim 22 de Março de 1857. A rogo da Orfa Josefa M.a de Carv.o 

Francisco José da Silva 
 

475 Declaro eu abaixo assignado q.’ sou Senr.’ e possuidor de uma 
parte de terra no Sitio denominado Agoa Branca digo Agoa Vermelha 
desta Fregz.a do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim 
Com.a do Crato Provincia do Ceará cuja terra ha ouve p.r erança de meo 
finado Pai Luis Caetano de Figr.o cuja parte de terra dou ao registro de 
conformidade com a Lei e p.a constar md.ei passar o pres.te V.a do Jardim 
22 de Março de 1857. Por José Gregorio da Silva 

Francisco José da Silva 
 



476 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ E possuidor de uma 
parte de terra no Sitio denominado Olho dagoa na dacta de Vaca parida 
desta Fregz.a do Senr.’ Bom J.s da V.a de Santo Antonio do Jardim coma 
do Crato Prov.a do Ceará cuja terra houve p.r erança de meo finado Pai 
Luis Caetano de Figrd.o e dou ao registro de conformidade com a Lei 
Villa do Jardim 22 de M.ço de 1857. Por José Grigorio da S.a 

Francisco José da Silva 
[Fl. 79v] 
477 Declaramos nos abaixo assignados que possuimos um Sitio regadio 
denominado Barriguda na dacta de Porteiras desta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, que nos hove p.r 
compra do herdeiros do finado José Joaquim, que estrema ao nascente 
com terras dos Nunes no m.mo Sitio, ao puente com terras do Senr’ José 
Rodrigues, ao norte com terras do Sitio Laranjeira, ao Sul, com terras de 
Jatobá, cujo Sitio dou ao registro conforme a Lei, e para constar mandei 
fazer o presente. Villa do Jardim 15 de Março de 1857 

Joaquim Ferreira da Silva 
Anna Quiteria de Jezus 

 
478 Declaro eu abaixo assignado que posçuo um sitio de terra nesta 
Freguesia do Senr.’ Bom Jesus de Santo Antonio da Barra do Jardim 
cujo sitio me houve por compra ao Senr.’ Francisco Pereira do 
Nascimento; estremão para a parte do Nascente com terras de Joaquim 
Ferreira, e para a parte do puente com terras do mesmo Nascimento, 
para a parte do sul com terras de Jozé Roiz, e do norte com terras de 
Francisco Cardozo, e cujo Sitio dou ao registro de conformidade com a 
Lei. Barra do Jardim 20 de Março de 1857 

José Joaquim de Santa Anna 
 

479 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ e possuidor de uma 
parte de terra no Sitio denominado Porteiras desta Freguesia do Senr.’ 
Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 
Provincia do Ceará, cuja terra hove por herança de meu finado sôgro 
Adrianno Gomes Ferrais, suas estremas são as seguintes, para o 
Nascente com Antonio de Sousa, e para o Norte com José Antonio, p.a o 
Puente com terras de Vaca parida, p.a o Sul com do Corrente, cuja dou a 
registro de conformidade com a Ley e para constar mandei passar o 
presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857. Por M.el Romão de 
Figueredo 

Francisco José da Silva 
 

480 Declaro eu abaixo assignado que sou dono e possuidor de uma 
parte de terra no Sitio denominado Vieira desta Freguesia do Senr’ Bom 



Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia 
do Ceará cuja terra a hove p.r compra ao Senr’ Joaquim Malafaia dos 
Santos e dou o registro de conformidade com a Ley e para constar md.ei 
passar o presente, Villa do Jardim 21 de Março de 1857. Por Luis de 
Ancheta 
[Fl. 80]  
481 Eu abaixo assignado sou dona e possuidora de uma parte de terra 
no Sitio camposte desta Fregz.a do S.r B. Jesus da V.a de S.to Ant.o do 
Jardim, q.’ a houve p.r compra a Agost.o Per.a, estrema da parte da 
Limeira p.lo pé do alto ate a passagem do Riaxo B. Sucessço, e dou a 
registro de conform.e co a Ley, p.a claresa mandei passar este e p.r mim 
assignar, Jardim 22 de Março de 1857. Por Joanna Baptista 

Fran.c J.e da S.a 

 
482 Declaro eu abaixo asignado como tutor dos Orfõns meus filhos digo 
sobrinhos, possui uma parte de terra no lugar denominado Corrente 
nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, que a houve por herança que teve de seu finado Pai cuja terra 
dou ao registro de conformidade com com a Ley, e para constar mandei 
fazer o presente exemplar e por mim assignar V.a do Jardim 20 de M.ço 
de 1857 

Como Tutor José da Annunciação 
 

483 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no lugar 
denominado Corrente nesta Freguesia do enr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a hove por herança de meu finado Pai 
João da Annunciação, cuja terras dou ao registro de conformidade com 
a Ley, e para claresa mandei fazer o prezente e por mim assignar Villa 
do Jardim 20 de Março de 1857 

Tereza M.a da Nuciação 
 

484 Declaro eu abaixo assignado como tutor de minha filha Antonia, de 
menor idade, possuir huma parte de terra em comum, no Sitio 
denominado Saquinho na dacta de Porteiras desta Freguesia do Senr.’ 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, que a ouve por herança 
de sua finada Mae e as dou ao registro de conformidade com a Lei, e 
para clareza mandei fazer o presente. Villa do Jardim 21 de Março de 
1857 

O Tutor Francisco Xavier de Mird.a 

 
485 Declaro eu abaixo assignado que possuo um Sitio denominado 
riaxo fundo na dacta do Corrente do Ramalho nesta Freguesia do Senr.’ 
Bom Jesus da Villa do Jardim digo da Villa de Santo Antonio do Jardim, 



que a hove por compra a Antonio de Almeda [Fl. 80v] Ramalho e suas 
estremas são as seguintes ao Nascente estrema na Barra do riaxo 
fundo, para o Puente em umas emburanas, para o Norte com terras de 
Vaca parida, para o Sul com as Agoas da Provincia de Pernambuco, 
declaro mais possuir quarenta Braças de terras no m.mo Sitio asima dito, 
e com as mais estremas, compradas ao Senr.’ Carllos Antonio Pereira, 
mais duas partes partes de terra no mesmo sitio riaxo fundo, comprada 
ao Senr.’ Antonio Manoel de Souza, e a João de Almeda Ramalho, e 
assim possuidas e declaradas dou ao registro de conformidade com a 
Ley. Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

José Raimundo dos Santos 
 

486 Declaro eu abaixo asignado que possuo um Sitio de terra 
denominado Medeiros, nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, que a ouve por compra, a Senr.a D. Ignes, e 
ao Senr.’ Jozé Gonçalves Torres, ja demarcada Judicial, e suas 
estremas são as seguintes, para o Sul no marco co o Corone João 
Leitis, para o Norte com o marco de Fran.co Rodrigues, para o Puente 
com o rio desta Villa para o Nascente com terras do Eng.o dagoa 
desviando a Nacencia do Sozinho passando a estrema pelo dito Olho 
dagoa, e assim possuidas dou ao registro de confomidade com a Ley 
Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

José Raimundo dos Santos 
 

487 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terras na 
dacta do Brejo desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim que a ouve por compra aos herdeiros do finado João 
Pereira cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley, e para 
constar mandei fazer o presente e por mim assignar Villa do Jardim 21 
de Março de 1857 

Joaquim Ferreira da Silva 
 

488 Eu abaixo asignado declaro possuir uma parte de terra na dacta do 
Corrente do Ramalho, no valor de dezacete mil nove centos e oitenta e 
cinco reis nesta freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim, que a hove por herança de meo finado Pai João Roiz.’ 
Chaves, e as dou ao registro de conformidade com a ley e para claresa 
[Fl. 81] mandei fazer o presente e por mim asignar, Villa do Jardim 20 
de Março de 1857 

Antonio Roiz’ Chaves 
 

489 Eu abaixo e asignado que sou possuidor de uma parte de terra no 
Citio denominado Campestre desta Freguesia do Senr.’ Bom Jezus da 



Villa de S.to An.to do Jardim, cuja parte de terra a ouve por compra a 
Maria Taveira, suas Estremas são em comun cujas dou ao registro de 
confomidade com a Ley; e para claresa mandei passar o prezente  por 
mim asignar Villa do Jardim 20 de Março de 1857: Manoel Montr.o dos 
Anjos 

Manoel Vieira da Costa 
 

490 Eu abaixo e asignado que sou possuidor de uma parte de terras no 
Citio denominado Corrente desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus, da 
Villa de S.to Antonio do Jardim, cuja parte de terras a ouve por herança 
de meo finado sogro Manoel Pinto Ramalho, suas estremas são em 
comum cujas dou ao registro de conformidade com a Ley, e pa claeza 
mandei passar o presente e por mim asignar, Villa do Jardim 21 de 
Março de 1857 p.r José Per.a da S.a 

Manoel Vieira da Costa 
 

491 Eu abaixo e asignado que sou possuidor de huma parte de terra no 
Citio denominado campestre desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da 
Villa de S.to Antonio do Jardim, cuja parte de terra a ouve por Erança de 
meo finado sôgro João Montr.o dos S.tos, suas conformidade com a Ley; 
e para claresa mandei passar o presente por mim assignar, Villa do 
Jardim 20 de Março de 1857 p.r Leonardo Pinto de Souza 

Manoel Vieira da Costa 
 

492 Eu abaixo asignado declaro possuir uma parte de terra no Brejo de 
Purteiras nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, que a ouve por compra ao Comp.a Adeodato Thom.s 
de Aquino, estremd.o dita terra ao Nascente com terras de Maria dos 
Santos, ao Puente com o C.el João Leitis, ao Norte com terras de 
Guaribas, ao Sul com terras de vaca Parida, e assim possuídas dou ao 
registro de conformidade com a Ley; e para claresa mandei fazer o 
prente em que me assigno Villa do jardim 20 de Março de 1857 

Francisco Christovão de Mello 
[Fl. 81v] 
493 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no lugar 
denominado Corrente nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a ouve por herança de meo finado Pai 
João da Annunciação, cuja terras dou ao registro de conformidade com 
a Ley, e para claresa mandei fazer o presente exemplar Villa do Jardim 
20 de Março de 1857 

José Francisco da Annunciação 
 



494 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no lugar 
denominado Corrente nesta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a ouve por herança de meo finado Pai 
João da Annunciação cuja terra dou ao registro de conformidade com a 
Ley e para clareza mandei fazer o presente exemplar Villa do Jardim 20 
de Março de 1857 

Francisca Ma da Annunciação 
 

495 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no lugar 
denominado Corrente nesta Freguezia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a ouve por herança de meo finado Pai 
João da Annunciação, cuja dou ao registro de conformidade com a Ley, 
e para claeza mandei fazer o presente e por mim asignar Villa do Jardim 
20 de Março de 1857 

Joaquim da Annunciação 
 

496 Declaro eu abaixo asignado como Tutor dos Orfãos filhos do finado 
M.el Alz.’ de Mattos que ha herão partes de terras em comum no Citio 
Cutuvello desta Freguezia as q.s partes de terras as houve pr herança de 
seu finado Pai M.el Alz.’ Cujas partes de terras dou ao registro comforme 
a Ley. Jardim 21 de Março de 1857 

José Alz’ de Mattos 
 

497 Declaro eu abaixo asignado como admenistrador do bens 
Patrimoniaes do Senr’ B. Jesus do Jarim q.’ ha hua purção de terra no 
lugar desta Villa com as estremas seg.tes para a parte do puente com 
terras do riacho do meio, p.a a parte do nacente com terras do Ingenho 
dagua, p.a a parte do norte com a margem do rio, e p.a a parte do Sul 
com a Cerra, cuja terra dou ao registro conforme a ley; p.a constar 
passei o prezente. Jardim 21 de Março de 1857 

José Alves de Mattos 
[Fl. 82]  
498 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ duma parte de terra no 
Sitio Posso do Vieira desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim que a houve por compra ao Senr.’ Adeodato 
suas estremas não menciono por me não ser conhecida cuja terra dou 
ao registro de conformidade com a Ley; e para constar mandei pasçar o 
prsente Villa do Jardim 22 de Março de 1857 

Joaquim José Pereira 
 

499 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ e possuidor duma parte 
de terra no Sitio Pedra branca desta Fregza do Senr.’ Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim cuja terra ouve por erança de minha Mai 



Tereza Maria de Jesus, suas estremas não menciono por me não ser 
conhecido, cuja dou ao registro de conformidade com a Ley; e para 
constar mandei passar o presente Villa do Jardim 22 de Março de 1857 

Joaquim José Pereira 
 

500 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.’ De um Sitio de terra no 
lugar denominado Sacco da Pedra Branca desta Freguesia do Sem.’ 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 
Provincia do Ceará cujo Sitio o houve por compra aos Erdeiros da finada 
Anna Martins, suas estremas são as seguintes para o Norte com 
Francisco Xavier para o Puente com a serra do Araripe, para o Nascente 
com José de Souza, para o Sul com o Velho Felis, cujo Sitio dou ao 
registro de conformidade com a Ley, e para constar mandei passar o 
presente Jardim 22 de Março de 1857 

Francisco Cardozo de Miranda 
 

501 Declaro eu abaixo e assignado que sou senr’ e possuidor que sou 
Senr.’ e possuidor de huma parte de terra no Citio denominado Vieira 
desta Freguesia do Senr.’ Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim cujas terras as ouve por compra ao Senr.’ Joaquim Pereira dos 
Santos, e ao Senr’ Antonio Goncalves Borge, Estremando pela parte do 
Nascente digo pela parte do Norte com as terras do Senr.' Alexandre 
Borge, e para parte do Sul com as terras do mesmo Alexandre Borge, e 
da mesma forma dou ao registro de conformidade com a ley, e por ser 
verdade passei este em que me assigno Vieira 20 de Março de 1857 

Raimundo José de Oliveira 
[Fl. 82v] 
502 Declaro eu abaixo e assignado que sou Senhor e possuidor de 
huma parte de terra no Citio denominado Corrente desta Freguesia do 
Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, cujas terras as 
ouve por compra do Senr.' José Joaquim Leite, Estremando para o 
Nascente com as terras do Senr.' José Gregorio de Medeiros, e para a 
parte do Puente com as terras da senhora Marianna Rosa de Jesus, e 
da mesma forma dou ao registro na conformidade da Ley e por ser 
verdade passei este em que me assigno Corrente 20 de Março de 1857 

Raimundo José de Oliveira 
 

503 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.' e posçuidor de huma 
parte de terras no Citio denominado Alto desta Freguesia do Senr.' Bom 
Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, cujas terras as ouve por 
compra ao Senr.' Antonio Ferreira de Mello, e a Senhora Antonia Maria 
Estremando pela parte do Nascente com a Serra Araripe, para a parte 
do Sul, com as terras do Senr.' José Gregorio de Medeiros, e para parte 



do Norte com as terras dos Orfãos do finado José Ferr.a e da mesma 
forma dou ao registro na conformidade com a Ley e por ser verdade 
mandei passar este em que me assignp Jardim 21 de Março de 1857 
Antonia Maria de Jesus 

Manoel Vieira da Costa 
 

504 Declaro eu abaixo assignado que sou Senhor e possuidor de huma 
parte de terra no Citio denominado Vieira, desta Freguesia do Senhor 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, cujas terras as ouve por 
compra ao Senhor Agostinho Alves de Souza, Estremando pela parte do 
Nascente com as minhas terras, mesmo para parte do Puente com a 
Serra Araripe, pela parte do Norte com o Senhor Salvador Taveira, para 
a parte do Sul com o Senhor José Taveira da Pachão, e da mesma 
forma dou ao registro com a conformidade com a Ley; e por ser verdade 
passei este em que me assigno, Vieira 20 de Março de 1857 

Raimundo José de Oliveira 
[Fl. 83] 
505 Declaro eu abaixo assignado como administrador dos bens 
Patrimoniaes do S.r B. Jesus do Jardim q.' ha hũa parte de terra no Citio 
Cercado com as estremas seguinte p.a a parte do puente com terras do 
Ingenho dagua, p.a a parte do nacente com terras do S.r João José de 
Gouveia, para a parte do norte com o rio, e p.a a parte do Sul com terras 
da lagôa cuja terra dou ao registro conforme a Ley, Jardim 21 de Março 
de 1857 

José Alz.' de Mattos 
 

506 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.' de uma parte de terra 
no Sitio riaxo fundo, desta Freguesia do Senr.' Bom Jeus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, cuja terra a houve p.r compra ao Ten.te 
Coronel Francisco da Crus Neves suas estremas não dou p.r estarem 
em comum cuja dou ao registro de conformidade com a Ley, e para 
constar mandei passar o presente. Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

Serafim José Vianna 
 

507 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra na 
dacta de vaca parida, nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, que a ouve por compra a meo Tio David 
Tavares pela quantia de cincoenta e cinco mil reis, suas estremas não 
menciono por cerem com mais herdeiros, e as dou ao registro de 
conformidade com a Ley, e para clareza mandei faser o presente, e por 
mim assignar. Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Antonio Tavares de Castro 
 



508 Declaro eu abaixo e assignado q.' possuo huma parte de terra no 
Citio Juá desta freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa do Jardim que as 
ouve por compra a Senr.' Major Francisco da Crus Neves, Estremando 
pela parte do Nascente com o mesmo Major, e pela parte do Puente 
com terra do Juá e da mesma forma dou ao registro de conformidade 
com a Ley, e para constar mandei passar o presente em que me asigno, 
Juá 20 de Março de 1857 

Lourença Maria da S.a 

Manoel Vieira da Costa 
 

509 Declaro eu abaixo asignado que possuo hũa parte de terra na dacta 
do corrente do Ramalho, desta Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim que a ouve por a Senr.a Marianna Fabricia, 
cuja [Fl. 83v] cuja dou ao registro de conformidade com a Ley e para 
constar mandei faser o presente, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel José de Lavor 
 

510 Declaro eu abaixo asignado q.' possuo hũa parte de terra no Sitio 
denominado Porteira, desta Freg.a do S.r Bom J.s de S.to Ant.o do Jr.m da 
Com.ca da Provincia do Ceará, cuja Terras ouvero p.r compra, ao Senr.' 
Adriano Gomes, e as estremas são as seguintes para o Nacente com o 
Senr.' João Leite p.a o Puente com os S.rs Araujo, p.a o Norte com o 
Senr.' João Tavares, p.a o Sul com os Herdeiros do finado Luis Caetano, 
cujas Terras dou ao registro de conformidade com a Ley, Villa do Jardim 
20 de Março de 1857 

Nicoláo Roiz Leite 
 

511 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no 
Corrente, nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, que a ouve por compra digo por herança de meu 
finado Pai João da Annunciação, cuja terra dou ao registro de 
conformidade com a Ley e para clareza mandei fazer o prezente e por 
mim asignar. Villa do Jardim 20 de Março de 1857. Por Carolina Maria 
de Jezus 

Francisco José da Silva 
 

512 Declaro eu abaixo asignado que possuo uma parte de terra no 
Corrente, desta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa do Jardim, que a 
ouve por herança de meu finado Pai João da Annunciação, cuja parte de 
terra dou ao registro de conformidade com a ley e para clareza mandei 
fazer o presente e por mim asignar Villa do Jardim 20 de Março de 1857.  
Por Antonia Maria de Jesus 

Francisco José da Silva 
 



513 O abaixo asignado declara pussuir um Citio de terra regadia, nesta 
freguezia do Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, 
estremando dito Citio, para Nascente com a Senr.a Francisca Maria de 
Jesus, e para o Sul com o Senr.' José Leandro, cujo Citio dou ao registro 
de conformidade com a Ley. Villa do Jardim 20 de Março de 1857. 

O Vigr.o Antonio Manoel de Sza 

[Fl. 84] 
514 Declaro eu abaixo asignado, que pussuo huma parte de terra de 
baixo de agoa regadia, no sitio Canabrava em comum que me tocou p.r 
herança de meo Avô Luis Caetano de Figueredo, cuja parte de terra sita 
nesta Villa digo Freg.a do S.r Bom J.s do jardim, a qual terra a dou a 
registro de comformidade com a lei V.a do Jardim 22 de Março de 1857 

Por Cyrillo José de Miranda 
Jm Valerianno de Olivr.a Lima 

 

515 Eu abaixo asignado declaro pussuir huma parte de terra no sitio 
riacho fundo, nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, que a ouve por herança de meo finado Pai Antonio 
d'Almeda Ramalho suas estremas são as seguintes, para o Norte com 
terras de Vaca Parida, para o sul com as Agoas da Provincia de 
Pernambuco, cuja terras dou ao registro de conformidade com a Lei, e 
para claresa mandei faser o presente e por mim assignar V.a do Jardim 
21 de Março de 1857: 

João de Almeda Ramalho 
 

516 Eu abaixo asignado declaro possuir huma parte de terra na dacta do 
Brejo, desta Freguesia do Senr' Bom Jesus da Villa do Jardim, que a 
ouve por herança de meus finados Paes, cuja terras dou ao registro de 
conformidade com a Ley, e para constar mandei faser o presente e por 
mim assignar, Villa do Jardim 21 de Março de 1857 Por Idelfina Maria 

Manoel Luis de Ancheta 
 

517 Eu abaixo asignado declaro que possuo huma parte de terra no 
Sitio denominado correntinho, pertencente a esta Freguesia do Senr.' 
Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, cuja terra a houve por 
herança de meo finado Pai, estremando dita terra para o Nascente com 
terras de Boa Vista e para o Puente com terras do Massapé, com huma 
legoa de comprido, e sem braças de largura, cuja terra dou ao registro 
de conformidade com a Ley Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

Manoel Furtado Leite 
 

[Fl. 84v] 



518 Eu abaixo asignado declaro como Tutor da Orfa Maria que possui 
duas partes de terras seca e regadia da quantia huma de mil e 
quinhentos reis, e outra de seis mil e quinhentos reis, no Sitio 
denominado Brejo, nesta Freguezia do Senr.' Bom Jesus, da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, cujas terras a houve por herança e as dou ao 
registro de conformidade com a Ley; e para clareza mandei fazer o 
presente e por mim assignar, Villa do Jardim 21 de Março de 1857 

Por Jacob Bezerra Torres 
Raimundo Lino dos Santos 

 
519 Eu abaixo assignado declaro que sou Senr.' e possuidor de uma 
parte de terra no Sitio Cravatá desta Freguesia do Senr.' Bom J.s da V.a 
de Santo Antonio do Jardim cuja terra a hove p.r herança de meo finado 
sogro Manoel José do Espr.to Santo, suas estremas não menciono p.r 
estarem em comum com outros herdeiros, cuja dou ao registro de 
conformidade com a Ley, e para constar mandei passar o presente p.r 
mim assignado Jardim 22 de Março de 1857 

David José do Espr.to Santo 
 

520 Declaro eu abaixo asignado que possuo duas partes de terras no 
Sitio denominado Cotuvello, nesta Freguesia do Senhor Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará 
que a ouve huma por herança de minha finada Mai Eugenia Maria de 
Nazareth, outra por compra a Manoel Furtado Leite, outra a Cicilio de 
Freitas Rangel, outra a meo manno Francisco Alves de Matos, outra a 
Ignacia Maria de Nasareth, outra a Francisco Alves de Mattos, outra a 
Manoel Alves Lima, outra a Manoel de Santa Anna, outra a Francisca 
Maria da Conceição, outra a Manoel Fernandes Porto, tudo nesta 
mesma dacta do Jardim, e suas estremas não menciono por serem em 
comum com mais herdeiros, cujas partes de terras, dou ao registro de 
conformidade com a Lei e para clareza mandei faser o presente 
exemplar em que me asigno, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel Alves de Mattos 
[Fl. 85] 
521 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte de terra no sitio 
Riacho fundo, nesta Freguesia digo na dacta do Corrente, nesta 
Freguesia do Senhor Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim, 
que a ouve por compra, a Luis Caetano de Figueredo, cuja terra dou ao 
registro de conformidade com a Lei, e para clareza mandei passar o 
presente em que me asigno, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel Alves de Mattos 
 



522 Declaro eu abaixo asignado que possuo huma parte d eterra no 
Sitio Cotuvello nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, que a ouve em Juizo dos herdeiros da finada Maria 
de Freitas, por divida que ella se axava a dver-me, cuja terra dou ao 
registro de conformidade com a Lei, e para clareza mandei passar o 
presente. Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel Alves de Mattos 
 

523 Declaro eu abaixo assignado q.' sou senr.' e possuidor de uma parte 
de terra no lugar denominado sitio corrente desta Freguesia do Senr.' 
Bom Jesus da V.a de Santo Antonio do Jardim, cuja terra a hove p.r 
compra ao Senr.' Victorio Pereira da Silva suas estremas não menciono 
p.r se acharem em comum com outros herdeiros, cuja dou ao registro de 
conformidade com a Lei, Villa do Jardim 22 de Março de 1857 = Como 
Proc.corde Meo Pai José dos Santos Sombra 

José Caitano dos S.tos 

 
524 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr' e possuidor de duas 
partes de terras no lugar denominado corrente, desta freguesia do Senr' 
Bom Jesus da Villa do Jardim digo de Santo Antonio do Jardim cujas 
partes de terras a hove pr compra [Fl. 85v] compra ao Senr.es o meo 
Genro Miguel Suares, de Brito e aoSenr.' Daniel Pereira de Azevedo, 
digo no Sitio Beré deste termo, cuja terra dou ao registro de 
conformidade com a Lei, e para constar mandei passar o presente em 
que me assigno Villa do Jardim 22 de Março de 1857 = Como Proor de 
meo Pai José dos Santos Sombra 

José Caetano dos Santos 
 

525 Eu abaxo asignado declaro ser possuidor de duas partes de terras 
em comum na data do Posso desta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim que ouve p.r Erança a David Per.a e 
outra a Luis Jeronimo de Souza, cujas terras dou a registo de 
conformidade com a Lei, e p.a constar mandei faser o prezente, Villa do 
Jardim 18 de Março de 1857 

Jozé Luis Coélho 
 

526 Eu abaixo Asignado declaro ser possuidor de tres partes de terras 
na dacta do Brejo uma nominada holho dagua do S.to p.r compra a João 
Alz.' de Olivr.a e as outras duas digo uma a David Per.a e a outra a M.el 
Igancio dos S.tos todo nesta Freguesia do Senr' Bom J.s da Villa de S.to 
An.to do Jardim, cujas terras dou a registo de conformidade com a Lei p.a 
constar mandei fazer o presente = Villa do Jardim 18 de Março de 1857 

José Luis Coélho 



 

527 Declaro eu abaixo asignado que sou senhor e possuidor de hum 
Sitio denominado Maçapé desta Freguesia doSenr.' Bom Jezus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, 
declaro mais possuir outro na Fazenda denominada Muquem, declaro 
possuir as sobras de terras da dacta do Muquem Posso e macapá, 
declaro pussuir outro Sitio de terras denominado Posso do Paú, declaro 
mais possuir huma parte de terra na dacta de Porteiras, toudas estas 
terras a ouve por herança de meus finados Paes, cuja terras dou ao 
registro de comformidade com a Lei e para constar mandei fazer o 
presente exem- [Fl. 86] Exemplar Villa do Jardim 22 de Março de 1857 

João Tavares de Castro Filgueira 
 

528 Declaro eu abaixo assignado, que possuo um sitio de terra na dacta  
de Porteiras desta Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará, que a hove 
por meação de meu finado Marido Joaquim José de Santanna, declaro 
mais possuir meus filhos de quem sou tutora no mesmo sitio por 
herança de seu finado Pai, cuja terra dou ao registro de conformidade 
com a Ley, e para constar mandei faser o presente exemplar, Villa do 
Jardim 20 de Março de 1857 

Rita Maria de Jesus 
 

529 Declaro eu abaixo assignado, que possuo huma parte de terra no 
valor do Sitio Riacho fundo do Corrente nesta Freguezia do Senhor Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, que a ouve por compra a 
Senhora Raimunda Maria do Espirito Santo pela quantia de vinte mil 
reis, suas estremas não menciono por se axar em comum com mais 
herdeiros, cuja terras dou ao registro de comformidade com a Ley e para 
clareza mandei fazer o presente exemplar e por mim assignar Villa do 
Jardim 20 de Março de 1857 = Por Izidorio Pereira da Silva 

Manoel Luis de Ancheta 
 

530 Declaro eu abaixo e asigno q' sou possuidor de duas partes de 
terras no Citio denominado Riacho fundo, na dacta [corroído] desta 
Fregz.a do Senr.' Bom Jesus da V. de Sto Ant.o do Jardim que me ouvr pr 
compra aos Senr.es Sebastião Roiz', e M.el Per.a de Br.to, suas estremas 
não menciono p.r se acharem em comum com outros Erdr.os cuja dou a 
registro de comformid.e com a Lei e pa constar md.ei passar ao pres.e e 
asigna a meo rogo Va do Jardim 22 de Março de 1857 = P.r meu Pai 
Ign.co J.e Neponucenno 

Francisco Ant.o Cacim.o Nep.no 

 



531 Declaro eu abaixo assignado que possuo huma parte de terra 
denominada Malhada d'Areia desta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da 
Villa do Jardim Comarca do Crato Provincia do Ceará, que a houve por 
herança de meu finado sôgro João Pereira cuja parte de terra dou ao 
registro de conformidade com a Ley, e para clareza madnou fazer o 
prezente exemplar Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Antonio Simplicio Pereira da S.a 

[Fl. 86v] 
532 Declaro eu abaixo assignado, que sou Senr.' e possuidor de huma 
Fazenda denominada Queimada grande, desta Freguezia do Senr.' Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia 
do Ceará, que a ouve por herança de meu finado Pai João Pereira, da 
Silva, cuja terra dou ao registro de conformidade com a Ley, e para 
constar mandei fazer o prezente exemplar, Villa do Jardim 20 de março 
de 1857 

Simplicio Pereira da Silva 
 

533 Declaro eu abaixo assignado que possuo um Sitio de terra 
denominada Nascencia na dacta do Brejo desta Freguezi8a so Senr.' 
Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato 
Provincia do Ceará, cujo Sitio o houve por arremtação que pertencia dito 
Sitio ao finado Ignacio dos Santos de Oliveira, cujo dou ao registro de 
comformidade com a Ley, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Simplicio Pereira da Silva 
 

534 Declaro eu abaixo assignado que possuo um Sitio de terra 
denominado Brejo da Barboza, desta Freguezia do Senr.' Bom Jezus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará 
que a houve por compra aos herdeiros do finado João Pereira cujo dou 
ao registro de conformidade com a Ley villa do Jardim 25 de março de 
1857 

Simplicio Pereira da Silva 
 

535 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.' e possuidor de huma 
parte de terra na fazenda Carnauba nesta Freguezia do Senr.' Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia 
do Ceará, que a houve por compra a Antonio Sabino, cuja parte de terra 
dou ao registro de comformidade com a Ley e para constar mandei 
passar o prezente, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Simplicio Pereira da Silva 
 

536 Declaro eu abaixo assignado que possúo um Sitio de terra 
denominado Baixa grande desta Freguezia do Senr.' Bom Jezus da Villa 



de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, que 
a houve por descoberta, e posse, e as dou ao registro de comformidade 
com a Ley, e para clareza mandei fazer o pezente exemplar. V.ª do 
Jardim 20 de Março de 1857. 

Simplicio Pereira da Silva 
[Fl. 87]  
537 Declaro eu abaixo assignado que possuo hum Sitio denominado 
Cabessa do Negro, nesta Freguezia do Senr.' Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato, Provincia do Ceará, sendo 
dito Sitio daugua de reg.a as ouve por compra ao Senr.' João José de 
Goveia, cujo Sitio dou ao registro de conformidade com a Ley, e para 
clareza mandei fazer o prezente exemplar, Villa do Jardim 20 de Março 
de 1857 

José Pereira da Silva 
 

538 Declaro eu abaixo assignado que possuo uma parte de terra no 
Sitio denominado emgenho d'Agoa, nesta Freguezia do Senr.' Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim Comarca do crato Provincia 
do Ceará, que a ouve por compra aos herdeiros do finado Zacarias Glz.' 
Lima, cuja dou ao registro de conformidade com a Ley, e para clareza 
mandei fazer o prezente exemplar, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

José Pereira da Silva 
 

539 Declaro eu abaixo assignado que possuo huma Fazenda 
denominada Baião, nesta Freguezia do Senr.' Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, que a 
ouve por troca que fez meo Pai com o Ten.te Seprianno e suas estremas 
são as seguinte, paraum dos lados estrema com a Baixa grande com 
terras do Senr.' [corroído 1 palavra] Bernardino, tendo de uma estrema a 
outra meia [corroído 1 palavra] de frente e de fundo legoa e meia, cuja 
dou ao registro de conformidade com a Ley, e para clareza mandei faser 
o prezente exemplar, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

Simplicio Pereira da Silva 
 

540 Declaro eu abaixo que possuo huma parte de terra no Riacho fundo, 
nesta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, que a ouve por compra 
ao Senr.' João de [corroído 1 linha] uja dou ao registro de conformidade 
com a Ley, e para clareza mandei faser o prezente exemplar, Villa do 
Jardim 20 de Março de 1857 

Simplicio Pereira da Silva 
[Fl. 87v] 



541 Declaro eu abaixo assignado que possuo huma posse de terra no 
Riacho denominado São Francisco nesta Freguezia do Senr.' Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia 
do Ceará, que a ouve em rematação a camara do Jardim, cuja posse 
dou ao registro de comformidade com a Ley, e para claresa mandei 
fazer o presente exemplar, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

José Pereira da Silva 
 

542 Declaro eu abaixo assignado que possuo huma dacta de terras 
denominada Passaje, na dacta do Pano, nesta Freguezia do Senr.' Bom 
Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia 
do Ceará, tendo dita terra Rio assima seis Legoas que a houve por 
herança de meo finado Pae José Pereira da Silva, cuja terra douao 
registro de comformidade com a ley, e para claresa mandei faser o 
presente exemplar Villa do jardim 20 de Março de 1857 

Simplicio Pereira da Silva 
 

543 Declaro eu abaixo assignado, que sou Senr.' e possuidor de huma 
parte de terra no Sitio denominado Vieira na [corroído + ou – 2 palavras] 
desta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, que a houve por herança  
[corroído 1 palavra] digo de meo Pai José Pereira da [corroído 1 palavra] 
dou ao registro de comformidade com a Ley, Villa do Jardim 20 de  
Março de 1857. 

Simplicio Pereira da Silva 
544 O abaixo assignado [corroído + ou – 3 palavras] possuir uma parte 
de terra [corroído + ou – 5 palavras] Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, que a ouve 
por compra ao Senr.' José dos Santos [corroído + ou – 3 palavras] [Fl. 
88] e as dou ao registro de comformidade com a Ley, para constar 
mandei faser o presente e por mim assignar. Villa do Jardim aos vinte de 
Março de mil oito centos e sincoenta e setembro 

Pedro Gomes Nogueira 
 

545 Declaro eu abaixo que possuo huma parte de terra na dacta do 
Posso, nesta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo Antonio 
do Jardim, Comarca do Crato Provincia do Ceará, que a ouve por 
compra, a Francisco de Aguiar, cuja dou ao registro de comformidade 
com a Ley, e para clareza mandei fazer o prezente. Villa do Jardim 20 
de Março de 1857 

P.e Joaquim de Sá Barreto 
 



546 Eu abaixo assignado declaro possuir huma parte de terra 
denominado Mina, nesta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim Comarca do Crato, Provincia do Ceará, que a 
ouve por compra a João de Souza cuja terra dou ao registro de 
conformidade com a Ley. Villa do Jardim 20 de Março de Março[sic] de 
1857 

P.e Joaquim de Sá Barreto 
 

547 Declaro eu abaixo assignado que possuo huma parte de terra 
denominado Vieira, nesta Villa digo Freguesia do Senr.' Bom Jesus da 
Villa de Santo Antonio do Jardim, comarca do Crato Provincia do Ceará 
que a ouve por compra a Egidio Gomes, cuja dou ao registro de 
comformidade com a Ley, e para claresa mandei faser o presente. Villa 
do Jardim 20 de Março de 1857 

Francisco de Aq.o 

[Fl. 88v] 
548 Declaro eu abaixo assignado que sou Senr.' e possuidor de huma 
posse de terra no Sitio denominado Porteiras da quantia de dusentos mil 
reis, nesta Freguesia do Senr' Bo Jesus da Villa de Santo Antonio do 
Jardim, Comarca do Crato, Provincia do Ceará que a ouve p.r compra, 
ao Senr.' Adriann Gomes ferras, e as suas estremas são as seguintes, 
para o Nascente estremando com terras de Francisco Christovão, para o 
Puente com Bernaldo de tal, e p.a o Sul com terras do Senr.' Francisco 
da Crus Neves, e assim declarada dou ao registro de comformidade 
com a Ley e para constar mandei faser o presente. Villa do Jardim 20 de 
Março de 1857 

Manoel do Nascimento de Jezus 
 

549 Declaro eu abaixo assignado como Procurador de meu Pai o Senr.' 
José dos Santos Sombra, que elle tem huma parte de terra, em comum 
com mais herdeiros, no Sitio denominado Vieira nesta Freguezia do 
Senr.' Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato 
Provincia do Ceará, cuja parte de terra dou ao registro de comformidade 
com a Ley, e para clareza mandei faser o presente e somente por mim 
assignado Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

José Caetano do Santos 
550 Declaro eu abaixo asignado q' poçú hũa parte de terra no Sitio de 
São Domingos desta freguesia da V.a da Barra de S.to Ant.o do Jardim q' 
comprei ao S.r Ign.co Roiz de Farias cuja dou ao registro de 
comformidad.e com a Ley, e p.a constar pedi ao Senr.' Ign.co Sobr.a este 
p.r mim passace e assignou Agoa Br.ca 21 de Março de 1857 

Marianno Roiz' de Sz.a 

 



551 Declaro eu abaixo asignado que possuo um Sitio de terras em 
Purteiras denominado flores q' me ouve por compra a viuva do finado 
Thome Luis, nesta Freguezia do Senr' Bom Jesus da Villa do Jardim 
cujas terras dou ao registro de conformidade com a Ley, e para [Fl. 89] 
constar passo o presente Barra do Jardim 20 de Março de 1857 

Manoel Tavares Cardôzo 
 

552 Declaro eu abaixo assignado que possuo uma parte de terra no 
Sitio denominado Medeiros na dacta do Jardim, desta Freguesia do 
Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo Antonio do Jardim, que a ouve por 
compra a José Miz', cuja terra estrema para o Nascente com a Serra 
Araripe, ao Poente com o Rio desta Villa, ao Sul com Alexandre de 
Medeiros, e p.a o Norte com José Gregorio cuja dou ao registro de 
conformidade com a lei, Villa do jardim 20 de Março de 1857 

José Pinto de Souza Hiche 
 

553 Declaro eu abaixo assignado que possuo uma parte de terra na 
dacta do Corrente desta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, que a ouve por compra a José Malafaia cuja 
terra dou ao registro de conformidade com a Ley. Villa do Jardim 20 de 
Março de 1857 

José Pinto de Sz.a Hichi 
 

554 Declaro eu abaixo assignado que possuo uma parte d eterra no 
Sitio denominado Vicera, desta Freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa 
de Santo Antonio do Jardim, que a ouve por compra a José Cardozo, 
cuja dou ao registro de conformidade com a Ley Villa do Jardim 20 de 
Março de 1857 

José Pinto de Sz.a Hichi 
 

555 O abaixo assignado dclara que possui um Sitio de terra denominado 
Bom Successo desta freguesia do Senr.' Bom Jezus da Villa de Santo 
Antonio do Jardim, que a ouve por compra ao Senr' José Pereira da 
Silva cujo Sitio dou ao registro de comformidade com a Ley; Villa do 
Jardim 20 de Março de 1857 

Antonio Gomes de Sá Roris 
[Fl. 89v] 
556 Declaro eu abaixo assignado que possuo uma parte de terra no 
Sitio denominado Reaxo fundo na dacta do Corrente do Ramalho desta 
Freguesia do Senr.' Bom Jesus da Villa de Santo Antonio do Jardim que 
a ouve por compra aos herdeiros do finado Pedro Machado, cuja terra 
dou ao registro de comformidade com a Lei. Villa do Jardim 20 de Março 
de 1857 



Francisco Gomes 
 

557 Dclaro eu abaixo assignado que possuo huma parte de terra no 
Sitio denominado Reaxo fundo, desta Freguesia do Senr.' Bom Jesus, 
da Villa de Santo Antonio do Jardim, Comarca do Crato, Provincia do 
Ceará que a ouve por herança de meo finado Pai Antonio de Almeda 
Ramalho, e suas estremas são as seguintes para o Nascente com terras 
de Francisco Gomes, para o Puente com terras de João José de 
Goveia, e Pedro Machado, com meia legoa para o Norte e para o Sul 
com as aguas de São Francisco, cuja terra dou ao registro de 
comformidade com a Ley, Villa do Jardim 20 de Março de 1857 

João de Almeda Ramalho 
 

558 Declaro eu abaixo assignado que possuo huma parte de terra no 
Sitio denominado Lagoa de Dentro nesta Freguesia do Senr.' Bom Jesus 
da Villa de Santo Antonio do Jardim comarca do Crato Provincia do 
Ceará que a ouve por compra a José Antonio Leite, e suas estremas 
são as seguintes, para o Norte estrema com a Provincia de Pernambuco 
para o Sul estrema com terras do Bom Sucesso, e para outro lado 
estrema as amargozas, e para outro lado com o corrente cuja terra dou 
ao registro de comformidade com a Ley, e para constar mandei faser o 
presente exemplar e por mim assignar. Villa do Jardim 20 de Março de 
1857 = Por Alexandre Alz.' da S.a 

Manoel Luis de Ancheta 
[Fl. 90]  
559 Declaramos nos abaixo assignados que somos possuidores de um 
Sitio de terras regadias por arrendamento pertencente ao patrimonio do 
Senr.' bom Jesus desta Freguesia do Jardim cujo sitio estrema ao 
nascente na passagem da cerrada com terras do mesmo patrimonio ao 
poente com terras do mesmo patrimonio pertencentes ao Senr.' Roza 
Caravlho do Sul com a Serra Araripe, ao norte com o rio Cravata, e 
assim dou ao registro de conformidade com a lei. Villa do Jardim 29 de 
9bro de 1857 por mim e minha mulher Joaquina Maria de Jezus, 
Herculano de Lima Alencar 
 
560 Declaro eu abaixo assignada que sou possuidora de uma parte de 
terras no Sitio São Domingos desta Freguezia do Senr.' Bom Jezus do 
Jardim que houve por compra ao Senr.' Ten.e C.el Simplicio Pereira da 
Silva e sua m.er D. Ana Joaquina do Amor Divino, as estremas são as 
seguintes, ao nascente na divizão das agoas com o m.mo vendedor ao 
poente no Riaxo com o Senr.' Joze Alz.' de Carvalho e Sá, ao Sul com o 
m.mo Carvalho, no serrotinho do Sannharó rumo direito a divizão das 
Agoas com Tamburil e Jerusalem, ao norte no caminho onde tem um 



marco de Pedra com o m.mo vendedor, e p.r estar demarcada dou ao 
registro. Jardim 20 de Março de 1858 

Rumana Maria d'Oliveira 
[Fl. 90v] 
561 Luiz Pereira de Alencar, vem registra hum Sitio de terras 
denominado Cumbé, sitio nesta Freguesia de Santo Antonio da Barra do 
Jardim, do q.l he Senhor e possuidor, em cumum com seo genro Leivino 
de Barros Silva, por meassão que teve por fallecimento de sua mulher 
Donna Maria Donelina de Vascomcellos, a q.m tinha sido dado em dote 
porseo sogro, e sogra Antonio da Cruz Neves, e Donna Jacinta Maria de 
Vascomsellos, e tambem por compra feita a Antonio Berencio Mariano e 
a Pedro do Rego, e a Jose Filipe Benicio, e a sua mulher Antonia 
Baptista dos Santos; tendo o referido sitio os limites seguinte, ao norte 
com a Serra Araripe, ao Sul ao Sul com o Sitio denominado Jardim que 
se devide pelo o rio Cravata, ao nascente com as terras do Major 
Francisco da Crus Neves, honde foi enfincado o marco, e ao puente 
com o Sitio denominado Braz onde se achão os marcos, por já ter sido 
toudos os limites do dito Sitio antigamente demarcados judicial; cujas 
terras fazem parte de huma data que antigamente foi comsidida pelo 
Governo, a instancia de quem ignoro. Villa do Jardim 20 de Março de 
1858 

Luiz Pereira de Alemcar 
 

[Fl. 91] 
562 Dizemos nos abaixo assignados, que pusuimos huma parte de terra 
no lugar denominado asudinho que as ouvemos ao Senr.' Luciano de 
Sousa Ferraz; com as confrontações seguintes, para a parte do puente 
estrema com Francisco da Chaga, para a parte do nascente estrema 
com o Senr' Tenente Supremo, para a parte do norte com o Alferes Zuza 
para o sul com Queimada Grande, e desta pagamos o rezisto na 
comformidade da Lei; Villa do Jardim 20 de Março de 1858 

Arogo de Eugenio Jozé de Figueredo 
João da Cunha d'Oliveira 

 
563 Declaro eu abaixo assignado, como procurador de Valdevino de 
Miranda Lima, que possue uma parte de terras no Sitio Cotuvello desta 
Freguesia do Jardim, que as hove por herança de seo Pai, cujas terras 
dou ao registro de conformidade com a Lei; e para constar mandei 
passar por mim assignado. 
Jardim 21 de Março de 1857; 

Joaquim Pereira de Sá Magalhans 
 



564 Eu abixo assignado venho registrar uma posse de terra de dozentos 
e cinco braças de terras no lugar denominado Baião desta Freguesia do 
Jardim a qual obtem por compra a Joze Francisco e sua mulher Izabel, a 
q.l confronta pela forma sguinte pelo nascente com S.or An.to Bernardino 
e pelo poente com o Senr.' Eugenio e pelo sul com o Senr.' Joaq.m Per.a 
da Silva e pelo norte com o Senr.' Zuza na dependencia das aguas. 
Jardim 17 de Fevereiro de 1857 

Cypriano Jose Rodrigues de Moraes 
[Fl. 91v] 
565 Declaro eu abaixo e assignado pussuir um Sitio de terra 
denominado Massapé nesta Freguezia do Senr.' Bom Jesus da Villa do 
Jardim que me ouve por compra cujas estremas são as seguintes ao 
Nascente com terras do Riaxo do meio ao Puente com o Sitio Cravatá 
ao Norte com a Cerra Araripe e ao Sul com os erdeiros do finado Miguel 
Suares cujo Sitio dou ao registro de comformidade com a Lei. Jardim 15 
de Março de 1857 

Francisco da Cruz Neves 
 

566 Declaro eu abaixo assignado que possuo um Sitio de terras 
denominado Retiro nesta Freguezia do Snr.' Bom Jesus do Jardim cujas 
estremas são as seguintes ao Nascente com terras da Queimada 
Grande no Reaxo Negreiro ao Puente com terras do Mandacarú ao 
Norte com terras do Macapa ao Sul com o Baxio do Couro, e dou ao 
registro de comformidade com a Lei e para constar fasso o prezente. 
Jardim 15 de Março de 1857 

Francisco da Cruz Neves 
 

567 Declaro eu abaixo e assignado que possuo huma parte de terra no 
Sitio Macapá desta Freguezia do Jardim que me ouve por erança de m.a 
finada Mai, e outra parte denominada Baixa funda que me ouve por 
compra e as dou a registro de comformidade com a Lei e para constar 
fasso o prezente Jardim 15 de Março de 1857 

Francisco da Cruz Neves 
[Fl. 92]  
568 Dizemos nos abaixo e assignados que possuimos huma parte de 
terra no lugar denominaddo Assudinho que as ouvemos por compra ao 
Senr' Luciano de Souza Ferraz com as confrontações seguintes, para a 
parte do Puente estrema com Francisco da Chaga; para o Nacente com 
Tenente Sepriano, par o Norte com o Alferes Zuza e para o Sul com 
Queimada Grande. E cujas terras damos a registo de comformidade 
com a Lei. 
Villa do Jardim 20 de Março de 1858 

Arrogo de Euegenio Jose de Figueredo 



João da Cunha e Oliveira 
 

569 Declaro eu abaixo e assignado que possuo huma parte de terras no 
Sitio emgenho dagua que me ouve por compra ao Senr’ João Valencia 
nesta Freguezia do Senr' Bom Jezus do Jardim cuja parte de terra dou 
ao registro, e para constar fasso o prezente Jardim 15 de Março de 1857 

Francisco da Cruz Neves 
 

570 Declaro eu abaixo e assignado que possuo huma parte de terra no 
Sitio bom susseço desta Freguezia do Senr' Bom Jesus do Jardim, que 
me ouve por compra ao Senr.' Jose Pereira Silva cujas terras dou ao 
registro comforme a Lei e para constar fasço o prezente Jardim 1.º de 
Março de 1857 

Antonio Gomes de Sa Roriz 
 
571 Declaro eu abaixo e assignado que sou pussuidor de huma parte de 
terra no Sitio Santo Anto- [Fl. 92v] tonio da Freguezia do Senr.' Bom 
Jesus da Villa do Jardim que ouve por herança de meu finado Pai, e dou 
a registro comforme a Lei Jardim 22 de Março de 1857 

Antonio Furtado Leite 
 

572 Declaro eu abaixo e assignado que possuo huma parte de terra no 
Sitio Santo Antonio da Freguesia do Senr' Bom Jesus do Jardim, que me 
ouve por herança de m.a finada Mai, e dou ao registro , comforme a Lei. 
Jardim 21 de Março de 1857 

João Leite de Moraes 
_________ 


