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Apresentação:
A transcrição paleográfica intitulada A presença indígena na
Província/Estado de Santa Catarina entre os anos de 1842 a 1907, foi elaborada
a partir dos Fundos Documentais: Ofícios das Delegacias e Subdelegacias de
Polícia para o Presidente da Província de Santa Catarina 1842/1889; Ofícios das
Delegacias e Subdelegacias de Polícia para o Governo 1890/1892 e Ofício do
Comissariado e Subcomissariado de Polícia 1892/1907 que compõem o Acervo
Documental do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina – APESC.
Estes fundos Documentais são compostos por 41 códices/volumes e tratam
na sua maioria da administração policial – Delegados, Subdelegados e
Comissários e Subcomissários de Polícia - nos Municípios, Distritos, Vilas e
Termos da Província de Santa Catarina no decorrer do Período Imperial e início da
República. É composto por ofícios encaminhados por àquelas ‘autoridades’ ao
Presidente da Província, e, após 1889 ao Governador do Estado, tratando das ações
concretas de vigilância e providências, conforme a Lei, no sentido de prevenir os
delitos e garantir a manutenção da segurança e tranquilidade pública.1
O presente instrumento de pesquisa tomou como ponto de partida o
trabalho/Produção de Fonte: Repertório sobre Índios. Delegados, Subdelegados
e Comissariados e Subcomissariados de Polícia para o Presidente da
Província (1842/1892), produzido pelo acadêmico Fernando Scheibe em 1996.2
Tinha como objetivo inicial apenas a conferência do referido repertório e sua
adequação a normatização arquivística. No entanto, a leitura e análise criteriosa de
cada documento, desencadeou a percepção de que haviam mais documentos que

1

BRASIL. Coleção de Leis do Império. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. In:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM261.htm. Acesso em 23/01/2018, às 18:12hs.
2
Foi a partir do relevante trabalho realizado pelo acadêmico Fernando Scheibe integrante do Núcleo de
Estudos portugueses(NEP/UFSC), na realização da Edição de fontes, Repertório sobre Índios - Ofícios dos
Delegados e Subdelegados de Polícia para o Presidente e ou Governador da Província ( 1842/1892), bem como
em função da busca, cada vez mais intensa, sobre a temática Índios junto a APESC, que se procedeu a
organização deste Instrumento de Pesquisa Temático intitulado A presença indígena na Província de Santa
Catarina entre os anos de 1842 a 1892. Associado a estes dois aspectos, a retomada deste Fundo Documental
para nomartização arquivística suscitou a necessidade de revisão dos códices e promovendo a percepção de
que haviam mais documentos que versavam sobre os índios que àqueles transcritos e contidos no Repertório
produzido inicialmente por Fernando Scheibe.
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versavam sobre os índios que àqueles transcritos e contidos no referido Repertório,3
fato que nos levou a constituir um novo instrumento.
Para entendermos melhor a conjuntura na qual foram produzidos esses
documentos, é preciso historicizar minimamente a estrutura hierárquica da polícia
administrativa no Império Brasileiro.
Em 1808 foi criada a Intendência Geral de Polícia (IGP) e em 1809 a
Guarda Real de Polícia (GRP). A organização e a composição dessas instituições
ocorreram a partir da chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro e atuavam
como instrumento para a disciplinarização do espaço urbano, segurança pública e
segurança social na capital do Império.4 Apesar de possuírem uma natureza militar e
suas atuações restringirem-se à cidade do Rio de Janeiro, estas instituições podem
ser apontadas como a base da polícia administrativa imperial, objeto deste
instrumento de pesquisa.

Dentro do processo de continuidade histórica dessa instituição que envolve
certamente rupturas, a institucionalização e a modernização das instituições de
justiça criminal está envolta ao cenário da promulgação da Constituição de 1824 e
do Código Penal de 1830. Soma-se a estes dois momentos a crise do Primeiro
Império em 18315.
Decorrente desta conjuntura, a reforma do Código do Criminal, através da Lei
nº261 de 03 dezembro de 1841 e efetivada através do Regulamento nº120 de 31 de
janeiro de 1842, forneceu os parâmetros para a reestruturação da polícia
administrativa e judiciária no Império.6 A Regulamentação estabelecia em seu

3

No Repertório sobre Índios elaborado por Fernado Scheibe foram transcritos 90 documentos. Ressalta-se que
destes 90 documentos, 17 docs que compõem o Códice DELP p/ PRESP(1881/1882) não “encontra-se’ mais no
Acervo do Arquivo, motivo pelo qual não constam do atual Instrumento de Pesquisa. 172 são a totalidade do
novo Instrumento de Pesquisa intitulado A presença indígena na Província de Santa Catarina entre os anos de
1842 a 1907, a partir do Fundo: Ofícios dos Delegados, Subdelegados, Comissariados e Subcomissariados de
Polícia para o Presidente e ou Governador da Província e ou Estado ( 1842/1907), Excetuando os docs
perdidos(?), o novo instrumento possui 94 documentos transcritos a mais do que o existente no antigo
repertório.
4
REIS, Marcos de Freitas. A Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil: os termos de bem viver
e a ação de Paulo Fernandes Viana. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, 2., Rio de
Janeiro. Anais… São Paulo: Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, 1983. p. 95-105; BATITUCCI, Eduardo
Cerqueira. Evolução institucional da Polícia no século XIX: Inglaterra, Estados Unidos e Brasil em perspectiva
comparada. In: Revista Brasileira de Segurança Pública. Ano 4, Edição 7, Ago/Set 2010.
5
Sem dúvida a conturbada conjuntura política que se apresentou entre 1826 e 1831, promoveu com o aumento
dos liberais e uma nova configuração na Câmara e no Senado no Primeiro Reinado. Ambos os grupos passaram
a atuar mais intensamente em oposição às medidas tomadas pelo Imperador. Esse cenário de atrito entre D.
Pedro e as elites políticas, representadas na Assembleia, desencadeou sua abdicação em 7 de abril de 1831
6
BRASIL. Coleção de Leis do Império. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. In:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM261.htm. Acesso em 23/01/2018, às 18:12hs

5

Capítulo 1º a estrutura hierárquica da polícia para o Município da Corte e para as
Províncias, determinando suas respectivas funções.7
O Regulamento, ainda, em seu Art 1º destacava que: “haverá no município da
Corte e em cada Província, um Chefe de Polícia com os delegados e subdelegados
necessários, os quais, sob proposta, seriam nomeados pelo Imperador, ou pelos
Presidentes das Províncias. Junto com a nomeação do Delegado e Subdelegados
que deveriam preferencialmente, segundo a legislação serem escolhidos entre os
juízes municipais ou juízes de paz. No entanto, caso não houvesse pessoas
qualificadas, a escolha poderia ser realizada entre os cidadãos eleitores,
possuidores de reconhecida inteligência e probidade e estabelecidos no Termo ou
no Distrito que iriam servir. Juntamente com a indicação dos nomes para Delegado e
Subdelegado eram indicados o nome de seis suplentes8 O cargo era inamovível,
sem remuneração, sem prazo determinado e todos os indicados tinham o dever de
aceitá-lo. As autoridades policiais das Vilas, dos Distritos e dos Termos estariam
subordinados ao chefe de Polícia.”9 Tinham como função prevenir delitos, prender
infratores, proceder à formação de culpa dos acusados, etc.
Entre os anos de 1841 a 1871, a Estrutura da Policia Administrativa no
período Imperial, encontrava-se organizada da seguinte maneira.
AUTORIDADE

CIRCUNSCRIÇÃO

Ministro da Justiça

Império

Presidente da Província
Chefe de Polícia

Província
Município da Corte e Província

Delegado e Subdelegado de Polícia

Termos e Distritos

Juiz Municipal

Termo

Juiz de Paz

Distrito

FONTE: BRASIL. Regulamento nº120, de 31 de janeiro de 1842. Art. 1º

O quadro acima demarca o espaço de atuação dos Delegados e
subdelegados a saber: a circunscrição dos Termos e Distritos – segundo os
documentos também exerciam esta função em Vilas. Conforme previa a legislação,
desempenhavam a função de fiscalização e manutenção da ordem e da civilidade
nestas localidades.
Os documentos aqui transcritos dão visibilidade a atuação desses agentes
policiais frente aos indígenas, nesses lugarejos. Ao todo são 165 ofícios
encaminhados ao Presidente da Província – e após o advento da República, ao
7

Idem.
A partir de 1871 o número de suplentes ficou restrito a 3 nomes indicados.
9
Idem, ibdem
8

6

Governador do Estado - informando a respeito dos ataques ou conflitos entre
indígenas e “colonos”, da aproximação dos indígenas às “terras dos colonos”, dos
vestígios e presença dos indígenas em matas próximas aos vilarejos e propriedades,
da organização de expedições mata adentro, para “fazer correr” os ditos indígenas.
Evidenciam, em maior volume, esses “conflitos” após a promulgação da Lei nº 601,
de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras que dispõem sobre as
terras devolutas no lmpério e àquelas possuídas por titulo de sesmaria sem
preenchimento das condições Iegais10.
Sabe-se que até 1850, a posse era o único mecanismo para a aquisição e
domínio da terra. A Lei 601 de setembro de 1850 vinha para fornecer novos
contornos a “ocupação da terra” no Brasil Império, já que de fato visava à
regularização da propriedade territorial, à definição das atribuições do Estado e o
avanço de colonização estrangeira sobre o território nacional.11 Decorrente desta
política, a população indígena que ocupava tradicionalmente estes espaços eram
vistos e tratados como empecilho ao avanço da colonização em território nacional.
Aos Delegados e Subdelegados cumpria o dever de monitorar a aproximação e
atuação dos indígenas, procurando mantê-los afastados dos territórios colonizados e
“civilizados”.
Conforme podemos perceber os quadros demonstrativos abaixo, a ocorrência
dos ofícios se avolumaram a partir da Lei de Terras, e estão relacionados aos
espaços do território catarinense para onde foram desenvolvidas políticas de
colonização a partir do 2º Reinado12.

1)
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Quadro Demonstrativo dos ofícios que versam sobre a temática indígena
dirigidos pelos Subdelegados ao Presidente da Província (1842-1889)

ANO

VILA - DISTRITO - TERMO

QUANTIDADE DE OFÍCIO

1843

Itajaí

1

1845

Itapocoroy

1

1848

São João Batista

4

1851

Itapocoroy

1

BRASIL. BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA. COLEÇÃO DAS LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL DE 1850. Tomo XI,
Parte
1.
RJ:Typographia
Nacional.
pp.307.
In:
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao4.html . Acesso: 01/02/2018. às 13:17 hs
11
Para maior compreensão desta questão ver: SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio. Campinas/SP:
Ed. Unicamp,1996.
12
Ver para maior compreensão: PIAZZA, Walter F. A colonização de Santa Catarina. 2º Ed. Ed. Lunardelli. 1988.
pp. 111-204
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Porto Belo/ Itajaí

2

1856

Itajaí

1

ANO

VILA - DISTRITO - TERMO

QUANTIDADE DE OFÍCIO

São Joaquim de Garopaba

3

1857

Itajaí

1

1862

Itapocoroy/Piçarras

3

1864

Itajaí

1

Itapocoroy

8

1865

Garopaba

1

1867

Barra Velha

1

1875

Penha de Itapocoroy

2

1878

Teresópolis/Santa Isabel

3

1880

Teresópolis/Santa Isabel

3

Teresópolis/Santa Isabel

5

Gravatá/ Tubarão

1

Teresópolis/Santa Isabel

4

Laguna

1

Tubarão

2

Itajaí

1

São Luiz Gonzaga

4

Lages

1

1881

1882

1884

1886

2) Quadro Demonstrativo dos ofícios que versam sobre a temática indígena
dirigidos pelos Comissários e Subcomissários de Polícia ao Governador
do Estado (1892-1907)

ANO

VILA - DISTRITO - TERMO

QUANTIDADE DE OFÍCIO

1896

Araranguá

1

8

3) Quadro Demonstrativo dos ofícios que versam sobre a temática indígena
dirigidos pelos Delegados ao Presidente da Província (1842-1889)

ANO

VILA - DISTRITO - TERMO

QUANTIDADE DE OFÍCIO

1848

São Francisco

2

1849

São Francisco

2

Laguna

4

1850

São Francisco

1

1851

Lages

5

1852

Lages

6

1853

Lages

15

1854

São Francisco

1

1855

Lages

12

1856

Lages

3

Laguna

2

1857

Lages

6

1861

São Sebastião das Tijucas

4

1862

São Sebastião das Tijucas

2

Itajaí

1

1866

São Francisco

13

1870

Itajaí

1

1873

Joinville

1

1878

Lages

2

1879

Tubarão

2

Tubarão

2

Itajaí

1

Tubarão

1

Araranguá

2

São Francisco

2

1884

Tubarão

2

1886

São Sebastião de Tijucas

3

1880

1883

9

1887

São Joaquim da Costa da Serra

1

1889

Blumenau

10

4) Quadro Demonstrativo dos ofícios que versam sobre a temática indígena
dirigidos pelos Delegados ao Governador do Estado (1890-1891)

ANO

VILA - DISTRITO - TERMO

QUANTIDADE DE OFÍCIO

1890

Tijucas

1

1891

Curitibanos

1

No mais, este trabalho foi desenvolvido seguindo os critérios da paleografia,
com base no livro “Noções de Paleografia e de Diplomática”, de Ana Regina
Berwanger e João Eurípedes Franklin Leal, do livro “Abreviaturas Manuscritos dos
séculos XVI ao XIX”, de Maria helena Ochi Flexor e também em decorrência da
adaptação da NOBRADE – Norma Brasileira de Descrição Arquivística.Todos os
documentos foram paginados com lápis 6B. A numeração das páginas e dos
documentos ficaram da seguinte forma: entre colchetes – [fl.01] e [Doc.01].

A transcrição foi feita de forma contínua, usando espaço e uma barra ( / )
para indicar mudança de linha e espaço e duas barras ( // ) para indicar novo
parágrafo, as assinaturas ficaram em itálico. A ortografia foi mantida conforme o
original; as abreviaturas foram desenvolvidas com as letras correspondentes
sublinhadas; o trecho ilegível foi indicado com a palavra ilegível expressão entre
colchetes: [ilegível]. Nos enganos, omissões, repetições e truncamentos, usamos a
palavra sic entre colchetes e grifada [sic].
Quando a leitura paleográfica de uma palavra tornou-se duvidosa, insirimos
uma interrogação entre colchetes depois da mesma [?]. Ex: “Fretes [?]. As palavras
que se apresentavam parcial ou totalmente ilegíveis, mas cujo sentido textual
permitiu a sua reconstituição, foram impressas entre colchetes. Ex: Fer[nandes]. As
notas de rodapé foram separadas do texto principal por uma linha e foi identificada a
folha que apresenta a anotação e em itálico. Ex: [fl.03] À margem superior: escrito
com outro punho: Inteirado, communique-se / 31 m.
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A acentuação permaneceu conforme o original. A pontuação, as letras
maiúsculas e minúsculas utilizadas no original foram mantidas. Esperamos desta
forma que o pesquisador encontre a informação com mais rapidez e precisão.
Boa pesquisa!
Juçara Nair Wollf13

13

Historiadora do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina-APESC.

11

DELP para PRESP

12

Of. DELP para PRESP 1842/1850
1848
São Francisco
1) [Doc.33] - fl. 53-54.
Illustrissímo e Excelentíssimo Senhor. / Satisfazendo ao determinado por Vossa
Excelência em / Portaria de 6 do Corrente, tenho de significar / a Vossa Excelência
que logo que o gentio invadio a fazen / da de Tres-barras deij conta ao Senhor
Chefe de Policia bem convencido então de que, / por esta Repartição, fosse
presente a Vossa Excelência / aocurencia que teve lugar- / Huã força de treze
praças seguio imediata / mente no alcanse do mesmo gentio; e sem em / contralo,
entrando pelo mesmo logar da inva / são, teve que regresar pelo Rio Cubatão / em
cujo transito apenas descobrio mui / tos vestígios postos que não mui recentes; /
alem d’aqueles por onde fora feita a em / trada athe realizar o sobre dito gentio sua
tentativa na fazendaja mencionada / foi sem duvida pequena a força para /
proseguir conhuma maijor exploração [sic] / mais as circunstancias não permetirão
ou / tra cousa. Agente he pobre, etem por isso / tantas veses deprocurar emlugares
diverços / os meijos de sua subsitencia, alem do que re / zidem adistancias hum
tanto notáveis: do / que tudo resultou faserse oque em casos taes / só podia faserse:
Hê nesesario perseguir / ogentio, evitando quanto ser posa a repetição / de Scinas
tão prejudiciais quanto disagra / dáveis: omeijo único deoconseguir segundo / penço,
he o dehuma forte expedição bem / commandada, porem sobre adireção de /
vaqueanos – que só da Coretiba sepodem / conseguir, porque aqui os não há. / Não
falta gente deque seposa compor / huma boa expedição, ahir fazer oque= // [fl.53v]
oGentio emSuas próprias habitaçoens: sendo / porem falta demeijos seria nesesario
fa / zer-se-lhe onesesario provimento não só / doque tem dealimentala como
igoalmente. / danesesaria munição dipolvora e bala; / esta expedição setorna
urgente, pois / que ultimamente seafirma achar-se / ogentio estacionado atrás do
morro de / nominado atronba distante da barra / do Cubatão cerca dequatro legoas
mais / ou menos: Najunta representação, que su / bmeto a concideração de Vossa
Excelência e me dere / girão os habitantes das Treis Barras, se / servira Vossa
Excelência ver os extragos que produ / zio allij acuzarão do gentio, e o que mais /
expõem os habitantes do logar. Não cabe / em mim dexferilos; mais por muitos moti /
vos entenderia porveitoza huma força / que fose julgada suffeciente para perma /
necer em semelhante ponto algumas praças / dos Pedrestes julgaria eu mesmo
aproposito / por o efeito. – os represetantes dizem / bem pelo que lhes he relativo;
epelo que / o he tão bem atodos este Municipio - / dezanparado ologar, ninguém
descera de / Serra aSima, e huma falta sencivel / Seseguirá, sobre tudo do artigo
Car[ilegível] / he quanto por agora tenho a levar / ao conhecimento de Vossa
Excelência // Deos Goarde a Vossa Excelência // [fl.54] Por muitos annos Cidade de
Sam Francisco / 13 de Março de 1848 / Illustrissímo e Excelentíssimo Senhor
Marechal de Campo e Presiden / te da Província Antero José Ferreira de Brito
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2)[Doc.34] - Fl. 55-56
Illustríssimo Senhor Juiz Muniçipal e delegado de policia deste Termo de São
Francisco // Se aqualquer individuo he licito o queixar-se quando so[sic]= / fre
alguma pequena injustiça que apenas pode distincta / e pozetivamente offender
huma parte de seu direito, com / quanto maior razão se não aprezentarão os abaixo
aSsig / nados a Vossa Senhoria depois de verem todas as suas garantias a= /
bandonadas ao furor brutal do barbaro gentio que aca / bão de levar o terror surto
morte destruição eaSsobramento / as suas pasificcas habitações, como infelismente
teve / lugar no fatal dia 9 do paSsado em que eSses bárbaros / as 10 para as 11
horas damanhãa em numero extraor / dinario acometerão ao mesmo tempo todas as
cazas deste / piqueno povoado das Trez Barras! Hum seme= / lhante suceSso tanto
mais extraordinário quanto inex= / perada e que teve em resultado amorte d’huma
negra / ed’hum filho da mesma escrava de Andre Nunes da Silveira; / os ferimentos
mortais da mulher de Florindo José da Cunha / que foi conduzida para eSsa cidade,
onde se acha em curativo / com uma criança de 3 meses de Idade também ferida no
pesco / co, como he notório aSsim como também he sabido por todos / o estado
digno de lastima em que os abaixo aSsignados encontra / rão suas cazas, quando a
ellas tornarão onde com magoa virão / suas caixas e baús abetos, elimpas de tudo
quanto posu- / hião; seus trastes quebrados, nem hum So ferro quer / do uzo
ordinário da Caza quer de Serviço Venal. / Hum semelhante suceSso tornamos a
dizer, que / espavorindo noSsas famílias pellas matas que só vião / o salvamento
da vida na fuga como aconteceu, // [fl.55v] [sic] ahuñs de donde voltarão emestado
perfeitalasti= / ma, a outros enserado-seem hum quarto a espera da morte / que
viao a suã vista emquanto os selvagens procuravão / forcar as portas que os
defendião; e que anão Serem de= / vertidas pela repartição da preza que mais a
não forão / encontrando deserto Sevião victimados os que sem tem / pó de fugirem
Se havião fexado nos quartos , isto tem / prendido os abaixo aSignados aopé de
suas aSsus= tadas familias sem que possão cuidar de Seus / trabalhos ruraes, de
onde tirão sua Subsistençia / Nenhum semelhante estado pois, não he possivel /
permanecer=se senão forçados os habitantes deste / nascente povoado a
abandonar suas propriedades / lavouras, com enorme prejuizos seus, e
desvantagem / ao progreço industrial que por esta parte offe / reçe a este lugar, e a
toda Provinçia, so por vem / tura não forem auxiliadas pela authoridade / publica
com providençias em / respeito este lugar. As deligençias que em se / melhantes
Cazas estão ao alcançe de Vossa Senhoria de em / pregar as guardas Naçionaes,
não garante se= / gurança alguma, por quanto Vossa Senhoria não ignora que /
esses guardas alem de morarem distantes, [sic] / nem sempre são encontrados
quando são procurados e / são pobres muitas vezes andão por fora do lugar / em
agençias da vida, equando alguns concorrão, / sempre empiqueno numero, eque
tenhão sinçero // [fl.56] [sic] deszejo dese prestarem as exigencias publicas, não se
podem / demorar reunidas sem que sejão, pelo menos, sustentadas / aCusta de
quem as Chama, Hum sacrificiosemilhante não / As Compadeçe com o estado em
que actualmente se achão os que / forão pacientes de hum Semilhante flagelo, que
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alem de não / serem abastados, pouco posuhirem ficcarão inteiramente / inabitados
para qualquer Contribuição eantes mere / çedores da compaixão de seus
concidadãos, edaproteção / do governo da Província para quem por intermedio de
Vossa Senhoria / appellão, certos de queas supliccas de hum povo pas / sificco,
sobre objecto tão importante, serão atendidas / e providençiadas Como exige o
apuro em que Seachão / os abaixo asignados.; // Fazenda das 3 Barras 1º de Marco
de 1848 / Arrogo de D. Joaquim [ilegível] deJesus / Antonio José Ribeiro / Arogo de
Manoel Gomes de Freitas / Antonio Vieira de Araujo / Manoel Joaquim de Souza /
Florindo José da Cunha / Arrogo de José Manoel / Florindo José da Cunha / André
Nunes da Silveira / Arrogo de Joaquim Padilha / André Nunes da Silveira / José
Gomes de Freitas
_____________________________________________________________
1849
São Francisco
3)[Doc.72] - fl. 114-114v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Submisso e Respeitosamente vou acuzar
are- / cepção do Offício de Vossa Excelência de 6 do corrente mez e anno /
encarregando-me da direcção da defesa contra os gentios neste Municipio, para
cujo fim Excelentíssimo / Senhor inda não merrecuzaria seconeffeito mo / tivos aliaz
bem ponderosos não permettisem / a ter eu occazião de declarar perante Vossa
Excelência que / vejam nainpossibilidade de poder tomar a mim / este cargo
emcomugança não só deaxar-me já / noactual exercicio do Emprego de Delegado
de - /policia desta Cidade, como igõalmente por que vou retirar-me para omeu citio
como ou- / nico arrimo de que tenho de lançar mão para / poder subsistir com a
numeroza familia que / [ilegível], circunstancias estas que todavia / bem rmerecerão
da parte de Vossa Excelência o mais be / nevolo acolhimento e fundados nas quais /
vou humildemente implorar sedigne Vossa Excelência por / sua incomparavel
bondade exonerar-me des- / ta nomeação fazendó a recahir emalgum / outro
cidadam deste lugar que por seus conhecimentos / e posição mais favoravel que
<não> a minha, possa / com franqueza desempenhar este importan / te serviço, ou
como melhor seja do agrado de Vossa Excelência ordenar. / Deos Guarde a Vossa
Excelência / Rio de São Francisco 14 de Outubro de 1849 // [fl.114v] Ao Illustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Doutor Antonio Pereira Pinto Presidente da Pro / vincia /
João Vicente Nobrega Dutra / Delegado da Termo de São Francisco

[fl.114] À margem superior escrito com outro punho: Nomei-ese a hum dos outros
propostos pelo Tenente Coronel Camacho.
_______________________________________________________________
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4) [Doc.73] – fl. 115-115v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Accuzo a recepção do Officio de Vossa
Excelência com / data de 20 do corrente mes pela qual fôra Vossa / Excelência
servido dispençar-me daincumbencia / da direcção da deffeza contra os Bugres nes
/ te Município encarregado do mesmo serviço / ao Ajudante da Companhia de
Pedrestes João Ricar / do Pinto, a quem não só farei intrega / dos papeis relativos
aeste objecto como que / lhe darei todo e qualquer exclarecimentos, ou / Intrucões
que de mim possão depender / estivessem ao meu alcance, observando quanto / ao
mais de conformidade com as ordens de Vossa Excelência / a mim dirigidos pelo
supra mencionado / officio de 20 do corrente. // Deos guarde a Vossa Excelência. /
Cidade do Rio de Sam Francisco 29 de outubro / de 1849. // [fl.115v] Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Dom Antonio Pereira Pinto / Prezidente da Provincia. // João
Vicente Nobrega Dutra. / Delegado de policia // P.S. / Neste momento que são 7
horas da nou / te acaba de chegar o ajudante Pinto a esta / Cidade, e amanha
partirá para o ponto do Rio Sagoãssu, e d’ali para o das Tres Barras. / Nobrega /
Delegado de Policia.
_______________________________________________________________
1850
Capital/Laguna
5) [Doc.104] – fl. 150-150v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Passo as mãos de Vossa Excelência os
officios por / copia dos cidadãos José Silveira Borges / e Antonio Silveira Tavares,
pelos quaes / pedem escuza dos cargos de 1º e 2º Supe- / pitentes do
Subdelegados do Districto de / Sant’ Anna, para os quaes forão no- / meados, bem
como os officios tambem / por copia do Delegado eresposta do Sub- / delegado da
cidade da Laguna, sobre / faltas reiteradas como me diz o Delegado, / de
cumprimento da parte do Comandante da / Legião a respeito da Requizição de
Guardas / Nacionaes, feitas ali pelas Authoridades / Policiaes, e outro sim por copia
a parte / que foi dada aquelle Delegado pelo em- /carregado da repressão do gentio
no logar / denominado Rio d’Una, pela qual / se mostra ter o mesmo gentio sahido /
no dia 15 do passado na Fazenda de / Manoel Joaquim de Souza; para que / Vossa
Excelência se sirva dar as providencias que / julgar convenientes. Igualmente / me
participa o Delegado para faser / constar a Vossa Excelência que elle se appresen /
tou Maximo Antunes da Costa, um / dos implicados no Processo dos Antu- / nes, e
que fica recolhido a prizão. / Devo aqui acrescentar que a respeito // [fl.150v] da
escuza de José Silveira Borges, / afirma o Delegado ser ella justa, qu / anto à
segunda apenas informa não / ser Silveira Tavares tão velho como Bor- / ges e
morar mais perto da Freguesia / Vossa Excelência deliberará como julgar acertado, /
dignando se devolver-me as referi- / das copias. / Deos guarde a Vossa Excelência /
Secretaria de Policia 1º de julho de 1850 / Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor
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Doutor João José Coutinho / Presidente desta Provincia. / Sergio Lopes Falcão /
Delegado.
_______________________________________________________________
6) ANEXO 01– fl. 151.
Illustríssimo Senhor. / Acuzo ter recebido o offício de Vossa Senhoria em data de 22
do Corrente a / companhado doDiploma em que Sua Excelência o Prezidente da Pro
/ vincia menomiou Substituto do Subdelegado desta Freguesia, / o que tenho o
grande pezar não poder servir o dito imprego / pelos motivos Seguintes, que sou de
avançada Idade com ma / is desetenta ecoatro annos, epadeço graves molestias e
sou / morador alem do Rio Una em distancia para mais de seis le / goas Retirado do
Arraial desta Freguesia, ejá poresse mesmo mo / tivo fui despençado de 4º Suplente
do mesmo mo / tivo Subde[le]gado pelo Ex / Presidente Antero José Ferreira
deBrito, eporiso Imploro a Vossa Senhoria / haja delevar o mesmo alegado a
Prezença de Sua Excelência. / Deos guarde Vossa Senhoria / Freguesia de santa
Anna 27 de maio de 1850 / Illustríssimo Senhor Delegado de Pilucia / da Cidade da
Laguna / José Silveira Borges.
_______________________________________________________________
7) ANEXO 02– fl. 152.
Acuzo ter ricibido oofficio de Vossa Senhoria datado de 22 de Maijo / do [ilegível]
acompanhado. Do diploma em que Sua Excelentíssima o Presidente / da Provincia
me nomeia 2º Subs[ti]tuto do SoB delegado des / ta Freguesia. Pois Illustríssimo
Senhor Sempre tenho Sirvido aõ Brasil. / com afablidade em muitos cargos. Já como
Militar daIdade / de 14 Annos e finalmente commo foncionario Publico oma / ihor
pecha nem mancha nacareira deminha vida mais / Hoje Illustríssimo Senhor mevejo
accanhado na Idade e cheijo de molestias / graves não posso de sorte alguma Sirvir
e por isso já fui / dispencado pelo Expresidente Antero Jose Ferreira de Britos de 4º
Suplente do mesmo Sob delegado Como ade Constar no Arqui / vo da Secretaria da
Prezedencia, epelo officio que do mesmo / Excelentíssimo Senhor ricebi; por isso
querendo porlongar minha cur / ta Exsitencia imploro Illustríssimo Senhor haja
declarar o mesmo a / legado apresenssa de sua Excelentíssima a bem de minha jus
/ ta Proposta apelo amor de- / Deos guarde Illustríssimo Senhor por muitos annos /
Freguesia de Santa Anna 12de junho de 1950. / Illustríssimo Senhor Delegado de
policia / da Cidade da Laguna / Antonio Silveira Tavares
_______________________________________________________________
8) ANEXO 03 – fl. 153-153v
Illustríssimo Senhor Delegado – diz Simplisio Antonio de / Moraes, encarregado do
Despacho de sua Excelênça, afim / de expulção eperceguição contra os bugres,
assim / falicita a Vossa Senhoria que no dia 15 do correntemes, foi / cometida a
fazenda do codadão Manoel joaquim, / morador no Riacho de forquilhas, Cito no Rio
/ d’Una pelaas onze oras do dia, onde frecharão / hum cavalo com tres frechas,
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sendo huma de osso, / eduas de paú, dirigindo se o gentio a caza do ci / dadão com
os muitos gritos acudio a vizinhan / ça dando alguns tiros assim repelirão o gen / tio
bugre, sem ofenderem a mais ninguem, / no mesmo dia o cidadão achavase
auzente de / sua caza por estar trabalhando no mato, epellos / muitos gritos de sua
familia, edomesmo gen / tio, acudio imediatamente, porem Já Setinhão / retirado.
Omesmo cidadão Manoel Joaquim com / mais pessoas no mesmo dia detarde
Seguirão / pelo fraguido do gentio athe que virão afuma / ça do fogão onde
pouzarão, enao forão batidos por desconfiarem Ser tarde; Nodia 16 Sahio / o mesmo
cidadão, e Ellias Antonio de Moraes, / Seus Camaradas, athe olugar onde no dia na
/ tecedente tinhão visto afumaça, aqual já hera / dabatida pello Vento, foi muito
custozo adar com / o fugão aonde pararão, eprezidião adias abombi / arem os
moradores, eno Rancho deixarão hu- / mas frechas pequenas nesse dia Sopizou no
mato não // [fl.153v] [sic] seguirão mais, deixarão os vestigios que Se / guião arumo
do norte, nada mais tenho a / filisitar a Vossa Senhoria, que a falta da munição e
Arma / mento não pudemos conceguir emprezar a / fim debater no gentio. Rio d’Una
15 de ju / nho de 1850. Simplicio Antonio de moraes / Esta conforme / [Manoel
Joaquim] Costa
_______________________________________________________________
1850
São Francisco
9) [Doc. 159] – fl. 233-233v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Havendo entrado na efetividade do Empre- /
go de Delegado deste termo no dia 25 / do Corrente, que então seachava exerci / do
pelo 1º subestituto Francisco da / Costa Pereira, emcontro na cadeia desta / cidade
o Soldado da Companhia de Pedreste / José Mendes dos Santos que faz par / te
do destacamento contra o gentio neste / Município, epelo mesmo Subestituto / mefoi
declarado acharse preso aque / le soldado desde o dia 11 do corrente por / denuncia
dada pelo Cabo do destacamento / João Paulo da Fonseca haver aquele / dito
soldado querido dezertar eque para / prevenir adeserção fora prezo o que levo / ao
conhecimento de Vossa Excelência para determinar / a respeito. No dia 18 do
corrente faleceu e / foi sepultado o Soldado Chrispim Jo / sé Pereira das febres
amarelas que a / coria de 30 dias mai ou menos se tem / manifestado nesta cidade
vindo afi / car unicamente fazendo parte do destaca / mento o Cabo João Paulo da
fonseca / e o Soldado João Manoel Soares / da Rocha: ê quanto presentemente
tenho [sic] // [fl.233v] a levar ao conhecimento de Vossa Excelência. Deos Goarde a
Vossa Excelência cidade de Sam Francisco 30 de Maijo de 1850 / Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Presidente da Pro / víncia João José Coutinho. / Joaquim
José De Oliveira Cercal / Delegado de Policia
_______________________________________________________________
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Of. DELP para PRESP 1851 – jan/dez
1851
Lages
10) [Doc.66] – fl.104-105v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Tenho a relatar a Vossa Excelência hum
acontecimen / to que ultimamente teve lugar no districto proximo / de Vacaria, e que
podera vir a ter consequencias fu- / nestas para o futuro, affectando a segurança in=
/ dividual dos moradores deste Termo. - // Vossa Excelência estará lembrado que
haverá tres annos / mais ou menos se apresentarão na comarca de Mis- / sões da
Provincia do Rio Grande do Sul, hum nume- / ro avultado de Indios bravios, que por
Ordem do / Governo, e com immensa despeza, forão aldeados / parte no Campo do
Meio, e outra parte no Pontão do / Termo de Vacaria. Estes indios que continuamen
/ te visitarão as Casas dos Brasileiros moradores / n’aqueles lugares, souberão pela
sua conducta / pacifica adormecer todas as supeitas, e vigilan / cia destes
Brasileiros que em geral os tratavão / bem, quando em fins do emz de junho ultimo,
a- / presentárão em pequeno numero na casa de João / Mariano, morador no lugar
denomiando o Turvo / no Termo da Villa da Vacaria, sem darem como / de costume,
demonstração alguma de hostilidade, / porem a hum Sinal dado, ajuntarão se mais /
Indios, que cahindo de improviso sobre a gente / do dito joão Mariano, matarão doze
pessoas, / e levárão para o matto, duas moças, e trez ra- / pazes mais pequeno,
todos filhos e sobrinhos // [fl.104v] d’quele Mariano, bem como uma Escrava do /
mesmo. Esta mortandade causou, como he natural, / a maior consternação aos
moradores da Vacaria: / consternação que logo foi seguido por desejo de / vingança,
em consequencia do que reunirão-se / hum numero de homens por Ordem (segunda
/ consta) do Tenente Coronel José Luiz, Comman- / dante da guarda Nacional da
Vacaria, e Sem / se lembrarem do futuro, atacaram o aldeamen / to de Indios no
Pontão, onde commeterão os mai- / ores e incriveis barbaridades, matando gran- /
de numero de crianças e mulheres, e bem assim / hum cacique. Deve se notar que
os Indios que / atacarão a casa de Mariano, erão Segundo consta / do Aldeamento
do Campo do Meio, e que os do / Pontão de nada Sabião. Este procedimento do /
Tenente Coronel josé Luiz (Se há verdade ter sido por / elle ordenado e
commandado esta expedição / contra os Indios) foi a meu ver, imprudentíssi- / mo, e
teve o resultado, que se devia esperar, de / se retirarem aos mattos, todos os Indios
dos / Dous aldeamentos em numero, segundo dizem / de mais de Mil, deixando
todos os maradores / d’aquelle Districto da Vacaria, bem como os do / Campo do
Meio e Passo fundo de Missões ex- / postos às hostilidades e vinganças dos Indíos
// [fl.105] que perfeitamente conhecedores agora dos lugares, / e dos costumesdos
habitantesse tornarão muito / mais perigosos do que d’antes. Consta que na Vacaria
/ tornárão a fazer estes dias passados nova reunião / de gente, porem que nada
fizerão por acharem os / Indios entrincheirados no matto, e inaccessiveis. / Muitos
moradores mais pertos dos Mattos, já / abandonarão as suas propriedades, e outros
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se pro- / po~em a seguir lhes o exemplo. // O quarteirão dos Campos novos deste
Termo / pela sua proximidade do Pontão, bem como os dos / Curitibanos, e Baguaes
se achão em immunente / perigo, e destes dous ultimos já tenho notícias de /
haverem apparecido os indios nos fundos dos / Campos. Tenho officiado aos
Inspectores destas / quarteirão ordenando-lhes que recommendem aos / moradores
a maior vigilancia, a puz de todoa / prudencia como os Indios, e que se abstenhão /
de provoca-los ou de hostiliza-los, salva na ul- / tima necessidade. // Este funesto
acontecimento baldou pois / todas as providencias dadas pelo Governo para /
chamar a Civilisação estes Indios, que há mais / de hum seculo erão terror do
Sertão, entre es- / ta Provincia, e a de São Paulo, e que tornavão a / estrada geral
quase intransitavel, bem como // [fl.105v] o Matto Castelhano que divide o Distrcto
da / Vacaria de Missões. // A vista pois do que levo dito, espero que / Vossa
Excelência Se servirá mandar-me as instrucções que / julgar necessarias para meu
governo, no caso / ( que Deos não permitte) que haja algum des- / astre, causada
pleos Indios, nos moradores / desde Termo. // Deos guarde a Vossa Excelência.
Villa de Lages 4 de Setembro de 1851. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina /
Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
11) [Doc. 74] – fl.120-120v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor, Recebi o officio de Vossa Excelência de 27
do mez / passado em resposta aoque dirigi a Vossa Excelência em 4 / do mesmo
mez sobre os desagradaveis e ocorrencias / que tiverão lugar na Vacaria com os
Indios ali / aldeados Infelizmente tenho hoje a acreccen / tar que todos os
pormenores que citei no men / cionado neu officio se verificarão; e que a nova /
expedição outra contra os Indios commandada pelo / Tenente Coronel José Luiz
teve o resultado de se res- / gatarem as 6 pessoas da familia de João Ma / riano que
os Indios tenhão levado para o Mato. // Seguirei ponctualmente às intenções e /
ordens de Vossa Excelência a respeito do procedimento / para com os Indios, as
quais transmitti aos / Inspectores de quarteirão, e a pesar que me / consta que os
Indios tem apparecido em va- / rios lugares deste Municipio, não há noticia / ate hoje
de insultos ou hostilidades por elles praticados. - / Sou perfeitamente da opinião de
Vossa Excelência / que não he possivel guarnecer com destaca / mentos a immensa
extensão de Mato que / rodeia este Municipio, e nem tão pouco he / possivel
apontar-se os lugares onde estes / destacamentos serião mais efficazes // [fl.120v]
pois que o perigo he igual em toda a exten /são do terreno guarnecido de matto. He /
porem indespensavel alguma providencia / para poder acudir com pronptidão a /
qualquer ponto que fôr ameaçado, e para / isto apontarei como lugar mais proprio /
para hum destacamento esta Villa, por / se achar collocada quusi no Centro do Mu- /
nicipio, o que teria a dobrada vantagem / de se poder empregar este destacamento /
não só contra as ameaças dos Indios co- / mo contra outro qualquer acaso em que /
fosse mister a Força publica. - // Deos Guarde a Vossa Excelência – Villa de La- /
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ges 15 de Outubro de 1851. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João
José Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina // Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
12) [Doc. 75] – fl.121
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // apresso-me a participar a Vossa Excelência
/ que o gentio Botucudo appareceu em numero avultado / na fazenda de criar
denominado o Cedro deste / Termo. Da participação que hontem recebi deste /
accontecimento consta que os Indios sahirão / campo fora, caso este de que aqui
não há exem- / plo, e que matarão nove Egoa xucras, e duas / mulas mansas cuja
carne carregarão para / o matto, e como os moradores muito se assus / tarão com
este facto, pedirão socorro ao In- / spetor do quarteirão que logo me officiou /
fazendo o mesmo pedido. Dei as providen- / cias, ordenadas por Vossa Excelência,
recommendando / ao mesmo tempo toda a moderação e pruden / cia, e fico
esperando ulteriores noticias para / as participar a Vossa Excelência. - // No mais
conserva-se o Districto ate hoje / em perfeito tranquillidade. - // Deos Guarde a
Vossa Excelência – Villa de Lages / 23 de Outubro de 1851// Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de
Santa Catharina // Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
13) [Doc. 76] – fl.122-122v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor, // Em meu officio de 23 do mez passado par/ ticipei a Vossa Excelência haver apparecido na Fazenda do / Cedro, numero
avultado de gentio Botucudo, e que / em cumprimento das Ordens que Vossa
Excelência ultimamente / me transmittio, mandei ao Inspetor de quarteirão / da
Costa da Serra que reunisse os moradores, e / que com elles affugentasse os
Indios. Hotem / recebi participação do mesmo Inspector, que / elle com mais vinte
cinco pessoas se diregirão aos / lugares onde este gentio appareceu, e que logo, /
acharão vestigios na beirada do matto, bem / como fumaça a pouca distancia matto
dentro; / que em consequencia repartio sua gente em varios / grupos, com ordem de
fazer cerco em lugar / onde apparecia a fumaça devendo ser este a ponta / de
reunião. Hum destes grupos porem, mais ou / menos meia legua matto dentro, derão
de repente / e inesperadamente com hum Campestre, ou Limpa / do onde
encontrárão cinco Indigenas homens, / e porção de mulheres e Crianças, que no
mesmo / instante em que avistarão nossa gente fugirão / em varias direcções parte o
matto, e nesta occasiao- / ou por que estivessem dormindo, ou por que não /
podessem fugir, aggarrarão tres crianças de // [fl.122v] menor idade, e vendo que
nada mais podião fa- / zer, por terem sido persentidos, puzerão se em / retirada,
perseguidos pelos mesmo cinco Indios / até chegarem a Salvamento no Campo com
as / trez crianças. Parece que a maior parte dos / Indios se achavão ausentes, por
que depois de / chegar a gente no campo virão hum numeros / delles em alguma
distancia em hum baixado / na beira do matto. // Depois deste accontecimento não
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tenho mais / noticia alguma. Continuarei porem a informar a Vossa Excelência do
que occorrer daqui em diante. / Deos Guarde a Vossa Excelência. Villa de Lages / 3
de Novembro de 1851. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João José
Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina // Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
14) [Doc. 81] – fl.127
Copia = Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor = Satisfazendo ao que / Vossa
Excelência em seu officio de 27 do mez passado, e de / Ordem Superior me ordena,
direi que todos os / promenores sobre o accontecido com os Indios / na Vaccaria, e
que relatei em meu officio de 4 do - / mez de Setembro ultimo, me forão communi/cados por pessoa fidedignas d’quele lugar, / e cujos ditos todos se confirmarão, e
quando me / referi as barbaridades commetidas contra os / Indios expressei-me em
termos geraes, sem- / do que meus informantes me affirmárão que / se matou mais
de trinta indios; e que algu- / mas crianças forão mortas despedaçadas com- / tra as
arvores, e que a huma India depois / de morta abrirão-lhe o ventre, tirando d’ele /
hum feto; e cujas barbaridades eu accredi- / tei não só pela qualidade das pessoas
que / m’as contarão, como pelo conhecimento que / tenho do povo d’estes lugares,
que considerão / os Indios como meo animaes, e se julgão / authorisados a tratal-os
como qualquer fera. // Deos Guarde a Guarde a Vossa Excelência. Villa de Lages 14
/ de Novembro de 1851 = Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João José
Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina = Guilherme Ricken //
Conforme // Manoel da Costa Pereira
_______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1852-1853
1852
Lages
15) [Doc. 78] – fl.103
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Não faço seguir já os tres indigenas /
menores de que trata o officio de Vossa Excelência de 17 / do mez passado, por
que seu estado physico não / lhes permitte fazer a viagem; o que porem / farei logo
que melhorarem de saude. - // Fiquei igualmente intelligenciado pelo / Seu referido
officio da authorisação de poder / destacar até o numero de vinte Guardas Nacio- /
naes em destacamentos para protecção contra / as ameaças e insultos dos Indios.
Não me / approveitarei porem desta authorisação por / hora , por me parecer
desnecessarios destaca- / mentos fixos, e que pouco ou nenhuma utili /dade darão
pela grande extensão de terreno / sujeito a estas invasões. Reservo porem esta /
authorisação para occasiões em que pode ser / proveitosa, accudindo a qualquer
ponto amea- / çada, e para este fim desejaria então que hou- / vesse huma ordem
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para o collector d’aqui sup- / prir com a despeza. – Deos Guarde a Vossa
Excelência. Villa de Lages 13 de janeiro de 1852. Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina //
Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
16) [Doc. 79] – fl.104
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Tenho presente o officio de Vossa
Excelência de / 17 do mez passado em que ordena proceder-se / aqui huma
inquizição sobre os barbaros at- / tentados de que se diz forão victimas os indios / do
Pontão. Não se achando já neste Termos / as pessoas que me communicarão os
factos / que relatei no meu officio de 4 de Setembro / ultimo, ser me há perciso
inquirir alguns / dos moradores d’aqui que igualmente te- / nhão conhecimento do
que ali occorreu, os / que farei com a breviedade possivel // Deos Guarde a Vossa
Excelência. Villa de Lages 13 de janeiro de 1852. Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina //
Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
17) [Doc. 81] – fl.106-107v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor, / Tenho a honra de informar a de Vossa
Excelência em / resposta ao officio que me dirigio em 17 do mez / passado que
apesar de se achar este Muni- / cipio rodeado de immensos Sertões povoados / de
indigenas de differentes tribus, nenhum aldeamento delles aqui existe, nem nunca /
existio, o que se deve attribuir em parte ao des- / leixo que tem havido até agora em
promover a / cathquese destes indios por estes lugares, / e tambem ao modo com
que os moradores / até há bem poucos annos procedião contra el- / les, cassandoos como animaes, com o interes /se de lhes apanhar e captivar os filhos don / de
resultou que os Indios entranhando-se / mais pelas mattas dentro, criarão odio mor- /
tal contra a raça branca, o que talvez ainda / por muito tempo frustrará qualquer
tentati / va que se queira fazer para chama-los à / civilização. - // Já que trato deste
assumpto, não serão / talvez de todo sem interesse, mais algumas / informações
sobre as differentes tribus de indios aqui conhecidos bem como sobre o seu //
[fl.106v] Caracter, indole, e modo de viver. // todos os indios são aqui appellidos pelo
/ nome generico de Bugres; entretanto que exis / tem duas nações bem distinctas
que são co- / nhecidos pelos nomes de Coroados e Botocu- / dos. A primeira destas
nações assim deno- / minados ta[ilegível] por huma corôa grande que / todos tem
aberta no alto da cabeça à moda / dos frades, habita os sertões ao Oueste des / ta
Villa, e nunca passão para o l’este da estra / da geral que vem de São Paulo para
este Um / nicipio. Estes indios forão cathequisados / em Guarapuava, e ate
receberão as primei- / ras noções de civilisação; largárão porem / o aldeamento e
tomarão a vida errante / tornando-se flagelo dos viadantes que / em grande numero
transitão pela menci- / onada estrada, ate que ultimamente o Go- / verno conseguio
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aldea-los na Vacaria e /em Missões, donde novamente fizerão em / consequencia
das ultimas occorrencias na Vacaria. O caracter destes indigenas / he menos feroz
do que o dos Botucudos, / com quem virão continuadamente em // [fl.107] [sic]
guerra, e de quem se teimão muito. Elles fa- / zem prisioneiros e principalmente
quando apa- / nhão mulheres que levão para o matto, / e tambem tem apparicido
negros entre elles. / Suas armas, e utensilios são fabricados com ra- /ra perfeição, e
alguns que tenha nisto são muito / curiosos. // Os botucudos que trazem por
destincção / o beiço inferior furado, e com huma grande ro- / dela de paõ, vivem nos
Sertões que separem este / Municipio do littoral da Provincia; achão-se / no estado
primitivo de natureza, e nunca lar- / gão sua vida errante; não se apresentem nem /
queirão relação alguma com ninguem; mattão / tudo quanto encontrão, e até os seus
proprios / que depois de criados entre nos, lhes cahem nas / mãos. He proverbial a
paciencia e tenacidade / com que estes indios espreitão huma casa, e / infallivel a
desgraça quando chegão a attacar. / Elles tem grandes allojamentos em pontos /
certos debaixo da Serra, e que ca de cima facil- / mente se reconheção pela fumaça,
e nenhuma commo- / didade conhecem e os seus arcos e flechas apesar // [fl.107v]
de fortes, são muito mais grosseiros e imper / feitos do que os dos Coroados. A sua
maneira / deve ser considerado pois nos tinhão posto / appar dos vestigios d’elles. //
Deos guarde a Vossa Excelência. Villa de Lages 14 de janeiro de 1852. Illustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de
Santa Catharina // Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
18) [Doc. 83] – fl.109
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Incluso passo às mãos de Vossa Excelência
a inqui / sição sobre os attentados que se diz praticados / com os Indios aldeados no
Pontão, segundo me foi / ordenado pelo officio de Vossa Excelência de 31 de
Dezembro do / anno passado. Senti não poder achar os as proprias / pessoas que
me contárão estes factos, por se terem / retirados para a Vacaria onde são
moradores.. / Achei porem alguns d’aqui, que com grande re- / ceio de ficarem
compromettidos, sempre confir- / marão em Substancia, o que eu avancei em meu /
Officio de 4 de Setembro do anno passado. // Deos Guarde a Vossa Excelência.
Villa de Lages 30 de janeiro de 1852. Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor
João José Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina // Guilherme
Ricken
_______________________________________________________________
19) [Doc. 85] – fl.112-112v.
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tenho a participar a Vossa Excelência / que
todos os dias me chegão queixas dos moradores / d’este Termo, por causa de
prejuizos que soffrem / dos Bugres, nos seus animaes. Á tempos mata- / vão estes
Indios porção de animaes em huma / invernada do Coronel Neves, no lugar
chamado o / Bom retiro. Pouco depois fizerão iguaes estragos / nos Campos de
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Antonio de Lis e Abreu, igualmen- / te na estrada que segue para essa, e
ultimamente / a semana passada matarão todos os animaes de / hum morador no
matto dos Indios de nome Sil- / verino Barboza. Todos estes outros proprietarios /
pedem providencia para afugentar estes In- / dios, e bem que eu tenha authorisação
de Vossa Excelência pa- / ra empregar a força publica no caso de serem ac- /
commettidos os moradores pelos Indios, estou per- / suadido que o unico meio, de
impedir a continua- / ção d’estes prejuizos e estragos, e que seja apaz de / incutir
medo aos Indios, seria de atacal-os no / proprio alojamento, que se sabe ser nas
cabecei- / ras do Rio Canoas, por ser d’este alojamento / que sahem as partidas que
fazem estes insultos. // Não me julgo porem authorisado, sem expresso /
consentimento de Vossa Excelência para mandar emprehen- / der huma expedição
d’estas, que depende de / maior despeza para se fazer alguma cousa que / sirva, e
para não ariscar a vida dos homens que / devem ser empregadas n’esta doligencia
sem probabi- / lidade de ser bem succedido. No emtanto algu- / ma cousa deve-se
fazer, pois que os Indios cada vez / ficão mais affoictos, e não tardarão a atacar as //
[fl.112v] moradas das pessoas que residem ao longo da estrada / ate o Trombudo,
ou nas visinhanças da Serra Geral. Vossa Excelência sabe que eu não sou amigo
de gastar os dinhei- / ros publicos sem reconhecida necessidade; julgo / porem ser
esta huma das occasiões em que algum / dinheiro deve ser despendido para se
prevenir de- / sastres, que alias são infaliveis. Como porem / huma empreza contra
os Indios no seu aloja- / mento, so poderá fazer-se depois de refrescar a / tempo,
por causa da muita immundice de inse- / ctos no matto n’estes meses, terei tempo
de rece- / ber as ordens de Vossa Excelência a respeito. = Deos Guar- / de a Vossa
Excelência. Villa de Lages 8 de fevereiro de 1852. = Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Doutor João José / Coutinho Presidente da Provincia de Santa Ca- / tharina
= Guilherme Ricken // Conforme. // Manoel da Costa Pereira
_______________________________________________________________
20) [Doc. 86] – fl.113
Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor, Tenho presente o Officio de Vossa
Excelência de 24 / do mez passado em que me communica haver se / expedido
Ordem para que pela Collectoria desta Villa / se paguem os vencimentos dos
Guardas Nacionaes q[ue] / se empregarem para obstar as incursões dos Indios; / e
lisongeio-me que esta providencia produzirão / os effeitos desejados para abrigar
aos moradores / dese Municipio contra qualquer agressão por parte / dos Indios.
Deos Guarde a Vossa Excelência. – Villa de Lages / em 14 de Fevereiro de 1852. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da
Provincia de Santa Catharina // Guilherme Ricke
_______________________________________________________________
1853
Lages
21) [Doc.179] – fl.246
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Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // He com bastante pezar que me vejo obriga /
do a participar a Vossa Excelência que infelizmente se verifica / rão os meus receios
de algum proximo desastre / causado pelo Bugres. Hotem a tarde apresentou / se
me aqui Joaquim José de Miranda, morador no / Rio Bonito alem do Matto dos
Indios na estrada/ geral que segue para o Trombudo, participando / me haver sido
Sua casa attacada pelos Indios / no Domingo 17 do Corrente depois do meio dia e /
que estes lhe mattarão nove pessoas de Sua fami- / lia, e que depois queimarão
duas casas de Seu So / gro e Cunhado. Este homem bem como seu cunhado / Luiz
de tal tinhão ido à cassa, e quando voltárão / acharão ás suas familias mortas e
maltratadas e / as suas Casas queimadas. Elle me trouxe seis frechas / que tirou
dos cadaveres de Sua cunhada, filhos e / Sobrinhos, sendo que ainda não achou os
corpos de / sua mulher e de seus dous cunhados que suppõe estarem / em hum
capão perto do lugar onde existia a casa / e como me pedisse providencias officiei
ao Inspector / do Quarteirão dos Indios para que com quatro ho- / mens de Sua
visinhança acompanhasse a este Mi- / randa e que fossem enterrar os Corpos, e
que eu me / obrigava por alguma Despeza que fizesse. Comprei / hum pouco de
polvora e chumbo para municiar a / estes homens, por não haver nenhum cartuxo
[ilegível] / Não queiro por hora mandar escolta alguma da força / armada por que he
sabido que os Bugres depois de // [fl.246v] feita sua empreza, logo que se retirão
para longe / do lugar do delicto, e que portanto seria de balde / fazer se dispeza em
bater ao matto. He porem per- / ciso que com vagar se dê providencias mais ener- /
gicas para afugentar de huma vez estes Indios, / aliás se tornará em pouco tempo
de huma vez / intransitavel aquella estrada. // Espero que Vossa Excelência me
mandará indemmisar / pela colletoria as despezas que me vejo obri / gado a fazer
neste accasião, e bem assim requisito / alguns massos de cartuxos embalados, para
estas / e outras deligências a bem do Serviço publicos. // Deos Guarde a Vossa
Excelência. – Villa de Lages 20 / de abril de 1853. // // Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina //
Guilherme Ricke
_______________________________________________________________
22) [Doc.180] – fl.247
Tenho a honra de acuzar arrecpção do offi= / cio de Vossa Excelência de 30 de Abril
procimo findo / em vertude do qual passo a dar as provi= / dencias nesseçarias para
que com abrevidade / possivel Siga a escolta para displorarem os = / Sertoens do
Riu bonito athe o bom retiro / a fim de afugentarem os bugres que que= / rem
estorvar o tranzito dos viadantes / que seguem para essa Capital; e de qual / quer
rezultado que haja participarei / a Vossa Excelência. assim como Se forem
agarrados / algum desses bugres farei aremessa de= / lles comforme Vossa
Excelência [me] determina // Deos Guarde a Vossa Excelência Dellegacia de Po= /
licia da Villa de Lages 8 de Maio de 1853 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Doutor / João José Coutinho / Doutor Presidente da Provincia desta Provincia //
Lourenço Dias Baptista
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_______________________________________________________________
23) [Doc.183] – fl.250
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Recebi o Officio de lles comforme Vossa
Excelência [me] determina // Deos Guarde a Vossa Excelência com data de 27 da /
proximma passado mez, no qual Vossa Excelência me ordena / que nenhuma
perseguição se faça a José Coelho / de Ávila pelo acontecimento dos Bugres no
logar / denominado = Faxinaes = antes que tudo chegues ao / conhecimento de
Vossa Excelência ordenando-me outro sim in / forme circunstanciadamente a eSsa
Presidencia, / sobre o occurrido a tal respeito. Tenho a levar / ao conhecimento de
Vossa Excelência que por esta Delegacia / nenhuma perseguição se tem feito ao
dito / Ávila, por estar convencido de que o mesmo nenhum / crime cometeo no
encontro que teve com os Genti- / os; por quanto tendo aquelle Ávila no dia 26 / de
Junho próximo passado sabido de Francisco Propicio de Souza / Commandante da
Escolta em peploração do Gentio / na Estrada do Trombudo, que naquele mesmo
dia tinha / tinha sido Souza um encontro com os Gentios, do que / resultou a fuga
dos mesmos em numero de trinta e / tantos para o matto; quando o dito
Comandande lhez / havia feito uma descarga, cujo encontro foi na / occaziam em
que saqueavão a Casa de Silveira Bar- / boza no logar denominado = Macacos;=
Reccian / do o mesmo Ávila, que os Selvagens fiseSsem estragos em / sua
Invernada nos mesmos Faxinaes, foi com sette / homens com o designo de retirar
d’ali seos ani- / mais. Nesta occasião, encontrando vestigios, e / rasto dos Bugres
seguio até o ranxo que naquelle / ponto tem, e então se certificou do emi- / nente
perigo em que se achava, quando encontrou o ran / xo arrombado, e alguns
objectos pertencentes à casa / arruinados, e no terreiro espalhados, e outros com /
faltas; chaegando ao mesmo tempo alguns animaes / do fundo do campo
disparados; dando todos os // [fl. 250v] signaes de que erão perseguidos pelos
Bugres: então / o dito Ávila reunio alguns destes animaes pa / ra retirar-se, e como
anoitecêSse / pernoitou em segurança no matto com seos companheiros. // No dia
seguinte querendo continuar o serviSso, na deligencia de reunir o resto dos ani /
maes, foi attacado pelos Bugres, que lhe disputa / vão a passagem de um passo;
resultando deste / conflicto forçado, a morte de um infeliz Bugre; / evadindo-se os
outroz que não puderão resistir / ao Denado dos Companheiros de Ávila que se /
virão obrigados a fazer cára aos Barbaros para / salvarem suas vidas. Estas são as
infor / mações, que esta Delegacia pôde colher e poSso / assegurar a Vossa
Excelência, que não duvido de sua ve- / racidade. Deos guarde a Vossa Excelência
por mui- / tos annos. Villa de Lages 10 de Agosto de 1853 / Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Provincia // Lourenço Dias Baptista
_______________________________________________________________
24) [Doc.184] – fl.251
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Tenho a honra de accuzar a recepeção do
Officio que / Vossa Excelência me dirigio em o primeiro do corrente mez, [ordenan /
do]-me que ponha em Destacamento, de quinse ho= / meñs, para que dividido em
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tres partes, fiquem cinco / homens no ponto do Destacamento; e os outros dez, em /
duas partidas que esplorem os mattos nas distancias / comvenientes ate o
Trombudo afim de afugentar os- / gentios que hoje infestão a estrada; cumpre-medi /
zer a Vossa Excelência que passo a dar as nesseçarias providencias / para se
effectuar o dicto Destacamento. // Deos guarde a Vossa Excelência por muitos
annos. Dele- / gacia de Policia da Villa de Lages 10 de Agosto de 1853 / Illustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente desta Provincia
de Santa Catharina // Lourenço Dias Baptista
_______________________________________________________________
25) [Doc.185] - fl.252
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Passo as mãos de Vossa Excelência por
Copia, que me enviou / o Juis de Direito Interino desta Comarca Guilherme Ricken,
pelo qual ficará Vossa Excelência ciente de tôdo o reszul- / tado, das delligencias
que farão afugentar os bugres, / que infestão os mattos da estrada do Trombudo. //
Pelas folhas igualmente incluzas, Verá Vossa Excelência / que
Se dispendeu
com as duas partidas aquan- / tia de Duzentos e dez mil reis, e mais cincoenta / mil
reis que se deu de gratificação ao Vaquiâno / Servindo de Commandante Francisco
Propicio / de souza, que tudo faz aquantia de duzentos e ce- / centa mil reis. Deos
Guarde a Vossa Excelência dará Seu- / destino. // Deos guarde a Vossa Excelência
Villa de / Lages 6 de julho de 1853 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor
João José Coutinho / Presidente Provincia de Santa Catharina // Lourenço Dias
Baptista
_______________________________________________________________
[fl.252] À margem inferior direita escrito com outro punho: Delegado
_______________________________________________________________
26) ANEXO – fl.253
Copia // Illustrissimo Senho Juis de Direito interino, Francisco Propicio de / Souza,
Commandante da escolta em exploração dos gentios, na / estrada do Trombudo,
tem a honra de paraticipar a Vossa Excelência que / em virtude da Portaria do
Senhor Delegado de Policia deste / Termo dactado de tres de Juho proximo
passado, Segui no / dia quatro do mesmo mez na comissão deque me achava /
encarregado, e percorrendo as mattas da esquerda da mesma / estrada, Subi ao
Cume de Huma Serra, emfrente do Campo- / da Sepultura, e observei, a muito
grande distancia, ao rumo / do Norte, fumaças de alojamntos degentio, que parecia /
estar nas margens do Rio Itajahij e vendo que pela dis- / tancia, que estavão não
poderião ser daquelles que ofede- / rão aos moradores do Rio bunito, ea tropa de
Francisco Ur- / tis, passei-me para a direita da mesma Estrada e Subin- / do ao
Cume de outra Serra, que fica por detras da Fazenda do / Coronel joaquim Xavier
Neves, distante da estrada legõa / e meia, pouco mais, ou menos, observei nas
cabeceirras do Rio / Santa Clara , se achava outro alojamento dos gentios, que
pelos / grandes e muitas fumáças que levantavão em dia muito / claro bem conheci
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Ser morada de mui grande numero da / quelles Selvagens; pelo que não sendo o
numero da escolta su- / ficiente para bater e nem mesmo pela dita Portaria / estarem
para isso autorizado, retirei-me, depois de grandes / fadigas pela estrada
emdirei[ção] a esta Villa. Che- / gando com toda a escolta ao arroio das Piurras
aquem do / rio Canoas dispercei agente, retirando-se Antonio de Liz / Abreu com
nove homens pela picada que dali toma a as- / hir nos Campos da Viuva de Jezuino
da silva ribeiro e eu / com quatro homens Segui pela estrada geral, che- / gando os
rios Pecegueiros a Casa de Henriques Paz de= / Faria, no dia vinte e seis do dito
mez, parei adescan- / sar, efis Seguir os quatro homens, como cargueiro de /
munição, estes ao chegar aosMaccacos, encontra= / rão com os gentios na estrada,
em numero de [sic] // [fl.253v] Trinta mais ou menos, Saqueando a casa de Silverio=
/ Barboza, que apoucos instantes d’ali tinha sahido com / sua familia, hum destes
homens voltando adar=me / parte que encontrando=se com migo apoucos paSsos /
inda as ajudei afazer retrocederem com huma des- / carga de fuzilaria, a doze
gentios que os tinhão vin / do a tacar no passo do Rio dos Macacos na Estrada, /
Cuja descarga com que Silverio Barboza, ouvindo / os tiros, voltasse com a familia a
casa, aver oque era, e / ahiajudasse=nos a afugentaros mesmos gentios, que / estão
já Se tinhão despersado fugindo para os ma- /ttos, e retirando-me com omesmo
Silverio, efamilia / Em grande Cautella, dahimos ao mesmo dia nos- / Campos dos
Indios Sem mais novidade, e chrgando / a casa de José Coelho de Ávila, perticipeilhede todo / o acontecimento, e este comvidou-me para hir bater os gen- / tios, o que
recuzei, fazendo-lhe ver ser emprudente / Sua pertenção; qu eu vinha da parte ao
Delegado / do occorrido, e receber delle novas ordens, se este não / desse
providencia, então eu voltaria ali para aju / dar a retirar Seus animaes, que estavão
nos faxinaes / que forão de José Candido Coimbra Mayier Chegado / que fosse a
esta Villa, foi por Vossa Excelência novamente au / thorizado, por Portaria de Trinta
do mesmo mez pa / ra hir perseguir , e dezafrontar a estrada, daquel- / les
Selvagens, levando huma escolta de trinta ho- / mens da Guarda Nacional, que
seachavão reuni- / dos pelo Major Commandante interino do Corpo / de Cavalaria, e
Seguindo eu como mesma es- / colta no dito dia trinta para o matto dos Indios /
entrei com ella no matto no dia primeiro do corren- / te e chingando nos referi dos
faxianaes que forão de / José Candido, tive o dissabor, de ver mallogrados / nossos
esforços, vendo que josé Coelho de Ávila, / já havia batido os gentios, a
afugentados, [sic] // [fl.254] Retirando se aquelles precipitadamente emdirei- / tura ao
Serro Verde ao rumo do Norte da estrada / tendo ficado unicamentemôrto hum
bugre / muito velho e allejado, que os mesmos gentios, as- / enterrarão apouca
distancia de Seu abarracamen- / to: he percizo aqui notar-se que estes gentios pelo /
que observei pertendião arranxar-se naquelles / faxinaes, porque encontrei dous
ranchos arma- / dos, e muitas madeiras cortadas para levantarem / outros; e anão
ter havido essa imprudencia de José / Coelho de Avila, certamente que a escolta em
de- / ligencia faria hum valiozo Serviço, uzando pa- / ra com os Selvagens de toda a
humanidade / Hé oquanto tenho aparticipar a Vossa Excelência que man- / dara
oque foi Servido. Villa de Lages quatro de / julho de mil eoitocentos e cincoenta e

29

tres Fran- / cisco Propicio de Souza. // Conforme / O Delegado / Lourenço Dias
Baptista
_______________________________________________________________
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27) [Doc.186] – fl.255
O Delegado / Lourenço Dias Baptista / Folha pelo que se mostrão os Vencimentos que tiverão os trinta praças do / 2º corpo de
Cavallaria de Guardas Nacionaes da Provincia de Santa Ca / Tharina as ordens do Delegado de policia da Villa de Lages duran /
te a exploração contra o gentio Bugre desde 29 de Janeiro até 4 de julho de 1853
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1800

2.400

Totaes

Vencimentos Diario

6

Importancia

Francisco Propicio de Souza

Graduações
Commandante
Guia

Números
1

Nomes

Observações

Etapas

Dias de Vencimentos

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Soldo

31

9

II

João Silva

6

100

600

6

300

1800

2.400

10

II

Gravi Velloso

6

100

600

6

300

1800

2.400

11

II

Ignacio Cavalheiro

6

100

600

6

300

1800

2.400

12

II

João Modesto

6

100

600

6

300

1800

2.400

13

II

Francisco Ribeiro

6

100

600

6

300

1800

2.400

14

II

Jose da Rosa

6

100

600

6

300

1800

2.400

15

II

Jose Correia

6

100

600

6

300

1800

2.400

16

II

Cesario de Souza

6

100

600

6

300

1800

2.400

17

II

6

100

600

6

300

1800

2.400

18

II

João Demetrio

6

100

600

6

300

1800

2.400

19

II

Benectido Demetrio

6

100

600

6

300

1800

2.400

20

II

Fidencio Daniel

6

100

600

6

300

1800

2.400

21

II

João de Deos

6

100

600

6

300

1800

2.400

22

II

Jose Seveiro

6

100

600

6

300

1800

2.400

23

II

João Alves dos Santos

6

100

600

6

300

1800

2.400

Manoel Pereira de Andrade

13,,800

41,,400

55,,200

32

[fl.255v]

Transporte

13,,800

41,,400

55,,200

24

Guarda

João de souza

6

100

600

6

300

1800

2.400

25

ll

Silverio Barboza

6

100

600

6

300

1800

2.400

26

ll

Francisco José

6

100

600

6

300

1800

2.400

27

ll

Joaquim Mendes

6

100

600

6

300

1800

2.400

28

ll

Jose da Luz

6

100

600

6

300

1800

2.400

29

ll

Americo Pereira dos Santos

6

100

600

6

300

1800

2.400

30

ll

Jose Justo

6

100

600

6

300

1800

2.400

54$000

72$000

Reis

18$000

Observações

Totaes

Importancia

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Etapa

Importancia

Graduações

Numeros

Nomes

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Soldo
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Recebi do Senhor Lourenço dias Batista Delegado de Policia / do Termo desta Villa a quantia acima de Setenta e / dous mil Reis,
para pagamento dos guardas acima / declarados, e como recebi mandei passar opresente / que asigno Villa de Lages 6 de Julho
de 1853 / Francisco Propicio de Souza
________________________________________________________________________________________________________
28) [Doc.187] – fl.256
O Delegado / Lourenço Dias Baptista / Folha pelo qual se mostrão os Vencimentos que tiverão os trinta praças do / 2º corpo de
Cavallaria de Guardas Nacional da Provincia de Santa Ca / Tharina as ordens do Delegado de policia da Villa de Lages duran / te
a exploração contra o gentio Bugre desde 29 de Janeiro até 4 de julho de 1853

Importancia

100

600

6

300

1800

2,,400

2

Guarda

Antonio José de Lis e Abreu

6

100

600

6

30 0

1800

2,,400

3

II

Antonio Jose de Lis Sobrinho

6

100

600

6

300

1800

2,,400

4

II

João Jesuino

6

100

600

6

300

1800

2,,400

5

II

Ferminio Ribeiro

6

100

600

6

300

1800

2,,400

Totaes

Vencimentos Diario

6

Importancia

Francisco Propicio de Souza

Graduações
Commandante
e Guia

Números
1

Nomes

Observações

Etapas

Dias de Vencimentos

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Soldo

34

6

II

José Váz

6

100

600

6

300

1800

2.400

7

II

Jose Moreira

6

100

600

6

300

1800

2.400

8

II

Joaquim Moreira

6

100

600

6

300

1800

2.400

9

II

João Silva

6

100

600

6

300

1800

2.400

10

II

Gravi Velloso

6

100

600

6

300

1800

2.400

11

II

Ignacio Cavalheiro

6

100

600

6

300

1800

2.400

12

II

João Modesto

6

100

600

6

300

1800

2.400

13

II

Francisco Ribeiro

6

100

600

6

300

1800

2.400

14

II

Jose da Rosa

6

100

600

6

300

1800

2.400

15

II

Jose Correia

6

100

600

6

300

1800

2.400

16

II

Cesario de Souza

6

100

600

6

300

1800

2.400

17

II

6

100

600

6

300

1800

2.400

18

II

João Demetrio

6

100

600

6

300

1800

2.400

19

II

Benectido Demetrio

6

100

600

6

300

1800

2.400

20

II

Fidencio Daniel

6

100

600

6

300

1800

2.400

21

II

João de Deos

6

100

600

6

300

1800

2.400

22

II

Jose Seveiro

6

100

600

6

300

1800

2.400

Manoel Pereira de Andrade

35

23

II

6

João Alves dos Santos

100

600

6

300

13$800

Transporte

1800
41$400

2.400
55$200

[fl.256v]

13,,800

Transporte

41,,400

55,,200

24

Guarda

João de souza

6

100

600

6

300

1800

2.400

25

ll

Silverio Barboza

6

100

600

6

300

1800

2.400

26

ll

Francisco José

6

100

600

6

300

1800

2.400

27

ll

Joaquim Mendes

6

100

600

6

300

1800

2.400

28

ll

Jose da Luz

6

100

600

6

300

1800

2.400

29

ll

Americo Pereira dos Santos

6

100

600

6

300

1800

2.400

Observações

Totaes

Importancia

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Etapa

Importancia

Graduações

Numeros

Nomes

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Soldo

36

30

ll

6

Jose Justo

100

Reis

600

6

300

18$000

1800

2.400

54$000

72$000

Recebi do Senhor Lourenço dias Batista, Delegado de Po= / licia do Termo desta Villa a quantia acima de Seten= / ta e dous mil
Reis, para pagamentos dos guardas acima / declarados, e como recebi mandei passar opresente que / asigno Villa de Lages 6 de
Julho de 1853 / Francisco Propicio de Souza
________________________________________________________________________________________________________
29) [Doc.188] – fl.257
O Delegado / Lourenço Dias Baptista / Folha pelo qual se mostra os Vencimentos que tiverão as quinze praças / do 2º corpo de
Cavallaria de Guardas Nacionals da Provincia / de Santa Catharina as ordens do Dellegado de Policia da Villa de Lages duran / te
huma exploração contra o gentio Bugre desde 04 até 26 de julho de 1853

Importancia

100

2300

23

300

6900

9200

2

Guarda

Antonio Jose de Lis e Abreu

23

100

2300

23

300

6900

9200

Totaes

Vencimentos Diario

23

Importancia

Francisco Propicio de Souza

Graduações
Commandante
e Guia

Números
1

Nomes

Observações

Etapas

Dias de Vencimentos

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Soldo

37

3

II

Antonio de Lis Sobrinho

23

100

2300

23

300

6900

9200

4

II

João Jesuino

23

100

2300

23

300

6900

9200

5

II

Ferminio Ribeiro

23

100

2300

23

300

6900

9200

6

II

Jesuino Ribeiro

23

100

2300

23

300

6900

9200

7

II

José Vaz

23

100

2300

23

300

6900

9200

8

II

Jacintho Pedro

23

100

2300

23

300

6900

9200

9

II

Gravi Vellozo

23

100

2300

23

300

6900

9200

10

II

João Silva

23

100

2300

23

300

6900

9200

11

II

Ignacio Cavalheiro

23

100

2300

23

300

6900

9200

12

II

Benedicto Demetrio

23

100

2300

23

300

6900

9200

13

II

Bazilio da Costa Moreira

23

100

2300

23

300

6900

9200

14

II

Jose Moreira

23

100

2300

23

300

6900

9200

15

II

Fidencio Daniel

23

100

2300

23

300

6900

9200

Somma Reis

34$500

103$500

138$000

Recebi do Senhor Lourenço Dias Batista, Delegado de Po= / licia do Termo desta Villa, a quantia acima de Cento trinta e / oito mil
Reis, para pagamento dos guardas acima declarados, e como / recebi mandei passar opresente que asigno. / Villa de Lages 6 de
Julho de 1853 / Francisco Propicio de Souza

38

______________________________________________________________________________________________________
30) [Doc.189] – fl.258
O Delegado / Lourenço Dias Baptista / Folha pelo qual se mostra os Vencimentos que tiverão os quinze / praças do 2º do corpo
de Cavallaria de Guardas Nacionais da Provincia / de Santa Catharina as ordens do Dellegado de Policia da Villa de La= / ges
durante exploração contra o gentio Bugre desde 04 até 26 do mês de julho de 1853

Importancia

100

2300

23

300

6900

9200

2

Guarda

Antonio Jose de Lis e Abreu

23

100

2300

23

300

6900

9200

3

II

Antonio de Lis Sobrinho

23

100

2300

23

300

6900

9200

4

II

João Jesuino

23

100

2300

23

300

6900

9200

5

II

Ferminio Ribeiro

23

100

2300

23

300

6900

9200

6

II

Jesuino Ribeiro

23

100

2300

23

300

6900

9200

7

II

José Vaz

23

100

2300

23

300

6900

9200

Totaes

Vencimentos Diario

23

Importancia

Francisco Propicio de Souza

Graduações
Commandante
e Guia

Números
1

Nomes

Observações

Etapas

Dias de Vencimentos

Vencimentos Diario

Dias de Vencimentos

Soldo

39

8

II

Jacintho Pedro

23

100

2300

23

300

6900

9200

9

II

Gravi Vellozo

23

100

2300

23

300

6900

9200

10

II

João Silva

23

100

2300

23

300

6900

9200

11

II

Ignacio Cavalheiro

23

100

2300

23

300

6900

9200

12

II

Benedicto Demetrio

23

100

2300

23

300

6900

9200

13

II

Bazilio da Costa Moreira

23

100

2300

23

300

6900

9200

14

II

Jose Moreira

23

100

2300

23

300

6900

9200

15

II

Fidencio Daniel

23

100

2300

23

300

6900

9200

Somma Reis

34$500

103$500

138$000

Recebi do Senhor Lourenço Dias Batista, Delegado de Policia do / Termo desta Villa, a quantia acima de Cento trinta e oito mil /
Reis, para pagamento dos guardas acima declarados, e como rece= / bi mandei passar opresente que asigno. / Villa de Lages 6 de
Julho de 1853 / Francisco Propicio de Souza

40

_______________________________________________________________
31) [Doc. 190] – fl.259
O Delegado / Lourenço Dias Baptista / Recebi do Senhor Lourenço Dias /
Baptista, Delegado de Policia do / Termo desta Villa, a quantia de / cincoenta
Mil Reis de gratifica- / ção que venci como guia nas duas / explorações que
ultimamente se / fez nos alojamentos do Gentio bu- / gre as vizinhanças da
estrada / geral que segue para o Trombu- / do, e como recebi mandei passar /
o presente que assigno. / Villa de Lages 6 de julho de 1853 / Francisco Propicio
de Souza
_______________________________________________________________
32) [Doc.191] – fl.260
O Delegado / Lourenço Dias Baptista / Recebi do Senhor Lourenço Dias /
Baptista Delegado de Policia do / Termo desta Villa, a quantia de / cincoenta
Mil Reis de gratifi- / ção que venci como guia nas / duas explorações que
ultimamen- / te se fez nos alojamentos do Gen- / tio bugre as vizinhanças da /
estrada geral que segue para o / Trombudo, e como recebi man- / dei passar o
presente que assigno. / Villa de Lages 6 de julho de 1853 / Francisco Propicio
de Souza
_______________________________________________________________
33) [Doc.192] – fl.261
Tendo participado a Vossa Excelência em meu officio de 10 de / Agosto
proximo passado, que passava adar as pro= / videncias nesseçarias para fazer
Seguir o Destaca= / mento para a Estrada do Trombudo, segundo as / ordens
de Vossa Excelência, e tendo me dirigido ao coman= / dante da Guarda
Nassional em 16 do mesmo / mês de agosto, pedindolhe os 15 Praças para o
Des= / tacamento, e que as deverião Sem aprezentarem / o primeiro do
Corrente mês para fazelos seguir / aSeos destinos; Enão tendo solução alguma
/ athe hoje novamente me derigi ao mesmo co= / mandante para quem
declarou que obsta= / colo ouve para semenão ter aprontado, os 15 / praças
que lhe avia reclamado, em respon= / der dando a cauza como Vossa
Excelência vera de seu offi= / cio datado de hoje que por copia levo as mõs /
de Vossa Excelência Tão bem me derigi ao Collector para / que me enviasse a
quantia que por Vossa Excelência lhe / foi ordenado para pagamento destas
pra= / ças respondeume que não tinha ordem / alguma para prestarse com
dinheiro para / este Destacamento, Avista dos embaraços / que tinha
encontrado não me foi pocivel / fazer Destacamento Seguir e dezejamos
compri= / r com as ordens de Vossa Excelência motivo porque tudo, / levo ao
conhecimento de Vossa Excelência para que Sedig= / ne declarar em que devo
fazer Deus Guarde // [fl.261v] [sic] a Vossa Excelência por muitos annos
Delegacia de Poli= / cia da Villa de Lages 9 de Septembro de 1853 //
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Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Dignicimo
Prezidente desta Provincia / Lourenço Dias Baptista
_______________________________________________________________
34) ANEXO – fl.262
Copia // Illustríssimo Senhor Accuso recebido oofficio de Vossa Senhoria dacta
/do de hoje em que me dis que tendo requizitado / em 8 de Agosto proximo
findo 15 praças da Guarda / Nacional para o Destacamento da Estrada do Tro=
/ bundo, e que não tendo até hoje se lhe aprezenta= / do raça alguma, quer
Saber qual o obstaculo / que hove em Semelhante falta; erespondendo eu / ao
que Vossa Senhoria exige sou a dizer-lhe que tendo apronta= / do algumas
praças para marcharem em quanto / mandava aviza outras para o completo em
razão / as distancia do Distrito; as que estavão prontas / requizitarão me o
Sustento e armamento e in= / tendendo me eu com Vossa Excelência a
respeito, disseme Vossa Senhoria / que avia offeciado ao Collector das Rendas
Pro= / venciaes, sobre o pagamento dos mesmos guar= / das, e que este lhe
respondera não ter ordem pa= / ra o fazer enem mesmo dinheiro na colletoria /
para isso, avista do que dispercei as praças que / não podião marchar para
hum Sertão peri= / gozo de gentio Sem o sustento armamento, e um= / nição
de Polvora e Bala muito principalmen= / te para huma distancia tal desta Villa,
que não / podem ser socorridos depronto quando ti= / nhão falta detais
generos. He quanto tenho / aresponder a Vossa Excelência aquem Deos
Guarde annos Villa de La= / ges 9 de Septembro de 1853 Illustríssimo Senhor
Lourenço / Dias Baptista Delegado de Policia deste Termo // [fl.262v] Terino
Antonio Saturnino de souza e Silveira / Delegacia de Policia da Villa de Lages
9de / Septembro de 1853 // Lourenço Dias Baptista
_______________________________________________________________
35) [Doc.196] - fl.266
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tenho a honra de participar a Vossa
Excelência, que acha=se / em meu poder desde o dia 25 do mês passado, /
aquantia Tresentos equerenta mil reis, que me en= / tregou, hum dos
supplentes do Delegado de Policia, / que esteve huns dias, no emprego,
Bibiano José dos = / Santos; ecomo não Sei aquem devo entregar esta di= / cta
quantia, faço esta declaração a Vossa Excelência afim de = / ordenar=me,
aquem deva entregar. Lembro= / a Vossa Excelência que este dinheiro,
suponho Ser, oresto, / do que despenderão com a Escolta, que andarão em /
seguimento dos bugres, que assaltarão nos morado= / res do rio bunito no mez
de Abril. // Deos guarde a Vossa Excelência por muitos annos. Villa / de Lages
7 de novembro de 1853 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João
José Coutinho / Presidente desta Provincia de Santa Catharina / [ilegível
Pereira dos Anjos
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Of. DELP para PRESP 1854 – jan./dez
1854
São Francisco
36) [Doc.109] – fl169
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Em observancia dequanto mea Vossa
Excelência ordenando / em officio de 20 do actual, tenho alevar ao conhe /
cimento de Vossa Excelência que aVista de quanto me imforma / o Tenente
João Ricardo Pinto deter mandato preco / rer os matos do Cubatam the a Serra
enão há / ver emcontrado o menor Vestigio de gentio / emandando cologar nas
Tres Barras outra ves / agoarda dePedrestre que ali eZistia, tomeij /
adeliberação denão fazer ali testacar as 7 / praças degordas nacionaes
ordenado por / Vossa Excelência em Seu mencionado officio, elevo ao /
conhecimento / de Vossa Excelência tendo a acrescentar que / durante os
trabalhos do Caminho nada ha / vera a reciar, mesmo por que na Fasenda das
tres / Barras ezistem 5 Casais reunidos todos mo / radores damesma fazenda,
alem da viuva Do / na Joaquina que tambem reside com / seus Escravos,
aVista doque Vossa Excelência, me orde / nara sedevo ounão por ali o
destacamento de / goardas nacionaes. // Deos goarde a Vossa Excelência
Cidade de São Francisco 29 deMarco 1854 // Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor doutor João Jose Coutinho, Pre / zidente da Provincia // joaquim Jose
de Oliveira Cercal
_______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1855/1856
1855
Lages
37) [Doc.65] – fl.86-87
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Em o meu officio de 18 do Corrente
parti / cipei a Vossa Excelência do apparecimento do Gentio Botucudo / a beira
campo na direcção da Serra Geral, onde estão fazendo estragos nas Criações
dos moradores, / e agora tenho a participar que em occasião de estar / dando
providencias para os afugentar, recebi o par / ticipação do Inspector do
Quarteirão dos Baguaes / de que huma porção de Indios coroados que se
acha- / vão aldeados no Municipio da Vacaria , passarão o / Rio de Pelotas no
dia 16 do corrente, e encaminha / rão-se para esta Villa, onde entrarão antes
de hon- / tem a tarde em numero de 100 mais ou menos, com / mulheres e
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muitas crianças capitaneados pelos / cacique Dobre, de quem vossa
Excelência já deve ter noticia, / e que logo me procurou. Perguntando-lhe o que
/ vinha disse-me que vinha me visitar, e que sua / genteestava com fome. Dei
logo providencias para / se acampar esta gente, perto de hum arroio na /
visinhança da Villa, para onde mandei huma porção de feijão com toucinho,
que em hum / estante deverárão. – Hontem voltou tudo a esta Vil- / la, entrando
sem ceremonia em todos as casas, pedin / do tudo quanto vêem, e por mais
que se lhes dêe / nunca ficão satisfeitos, esta gente está quas~e nua, / de
combinação com o Tenente Coronel mandei carnear trez / rezes para elles, e
de que me consta hoje já pouco / ou nada resta. He portanto perciso dar-lhes /
de ração senão nada chega. Fallando com os / Cacique pergunteí-lhes se veio
com licenca de quem / os governava lá [na] Vcaria, disse que não pois // [fl.86v]
que por lá não havia quem olhasse para elles, o / que he de suppôr não ser
verdade. Consta me porem / por gente vinda de Vacaria, que estes Indios /
tiverão ordem se recolher ao aldeamento de / Nonoahy em Missões, e que
recusarão para ir / por serem muito vadios, e não quererem trabalhar / e que os
moradores da Vacaria já não podiao aturar. He portanto de suppôr que
passassem / para ca, para continuar na mesma vadiação. / Não estavamos
aqui preparados para tão desa- / gradavel visita, e não há remedio senão
sustentá-los / em quanto não se achar meios para afastá-los da Villa, e para
encosta-los n’algum matto que / tenha caça para se poderem sustentar, e
portanto / tenho a pedir a Vossa Excelência authorisação para estas / despesas
já feitas e por fazer, e bem assim in- / strucções sobre o futuro tratamento
desta gen / te no caso de não quererem voltar para a provin / cia do Sul. Em
todo caso he necessario nomeas / se huma pessoa para director dos mesmos
in / dios em quanto aqui estiverem no districto. // O Cacique qui bem pouco
portuguez falla, / e que apenas se entende, me pede roupa para / sua gente, e
baetas para se se cobrir, bem como / machado e facas. Disse-lhe que sem
ordem / do Governo não lhe podia dar, e que mesmo / sabia que o governo
nada lhes daria, em quan / to não se aplicasem a trabalhar, para ganha- / rem a
vida. Não pareceu ficar Satisfeito com / esta resposta. // [fl.87] Deos Guarde a
Vossa Excelência – Villa de Lages / 22 de Fevereiro de 1855. // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor João Jose Coutinho / Presidente da Provincia
de Santa Catharina // O Delegado de Policia / Guilherme Ricken. // [fl.87v]
Respondido [ilegível +- 4 palavras]
_______________________________________________________________
38) [Doc.66] – fl.88-89
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor, / Em os officios de 18 e 22 do Corrente /
participei a Vossa Excelência o occorrido neste Municipio / tanto com os bugres
bravos, com com os man- / sos ao mando do Cacique Dobre, e approveito / a
demora do Estafete com o Correio, para levar / ao conhecimento de Vossa
Excelência que no dia 22 deste mez recebi a participação de que os Botucudos
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/ em grande numero estavão ameaçado a Casa / da morada da Fazenda dos
Tributos, cujos / moradores me pedirão encarecidamente auxi- / lio de
armamento e gente, e como não tenho / armamento de qualidade alguma, e
nem era / possivel reunir gente com a brevidade que era / mister lembrei-me de
convidar ao Dobre para / com sua gente ir afugentar os Botucudos, por / saber
que estes dous tribús são inimigos ju- / rados. O Cacique Dobre me respondeu
que se eu / quizesse fazer hum trato com elle que estava / prompto para
Seguir, porem que queria ir só / primeiro para reconhecer o terreno, e ver os /
rasto do Botucudos, e quando estava para / seguir, lembrou-se talvez que
poderia Ser / alguma cilada que eu lhe armava, disse me / que elle não ia,
porem que mandava dous de sua / gente para lhe informar do que havia, e que
/ com effeito fez, e voltando estes dous homens / antes de hontem a noite,
verificarão que pelo / rasto que virão, e mais signaes que apparece[r]ão /
[corroído uma linha] // [fl.88v] era eminente o perigo d’aqueles moradores. - /
Depois destas informações me disse o Dobre que / estava prompto para esta
deligencia se conven / cionassemos sobre o trato. Em seguido pedio / me 4
patações em dinheiro para cada homem / de sua gente, o que depois ficou em
3 patações, / sendoo pagamento em fazendas, cujo trato / conclui com elle;
pedio-me mais huma meia / duzia de facão grande paar fazer lanças, a / que
lhe mandei dar, de maneira que hontem / de tarde seguio com vinte e tantos
homens / e suasmulheres para a fazenda dos tributos / à duas legoas de
distancia desta Villa; dei- / xando todos os velhos, mulheres e crianças / no
acampamento perto da Villa, recommen / dando os muito à minha proteção. –
Hoje / julgo entrarão no matto. Acompanhão ao Ca- / cique, como reserva, dez
homens nossos. Par / ticiparei a Vossa Excelência o resultado desta dilegencia
// Pelo que acima vai exposto verá Vossa Excelência / que nas circunstancias
extraordinarias que / ultimamente aqui occorrerão, lancei, na falta / de todo
recurso, mão de medidas igualmen / te extrordinarias para proteção das vidas /
e propriedades dos moradores deste Termo / cujas medidas espero mererão a
approva- / ção de Vossa Excelência, bem como as despezas que /
occaseonarão, e pelas quaes me responsabelizei. // [fl.89] Deos guarde a
Vossa Excelência Villa de Lages em / 24 de Fevereiro de 1855. // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor João Jose Coutinho / Presidente da Provincia
de Santa Catharina // O Delegado de Polícia / Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
39) [Doc.67] – fl.90-90v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor = Tenho a honra de accusar a recepção /
dos officios de Vossa Excelência datados em 2 e 3 do corrente mez, que / em
parte já ficarão respondidas no meu officio de 6. // He me impossivel remetter o
pret dos Indios que en- / trarão no matto para afugentar os Botucudos por ja /
se terem retirado d’aqui e por ignorar seus nomes, e / mesmo se ainda cá
estivessem Seria difficultoso por / que só trez ou quatro d’elles tinhão nome
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christão. No instante mandei contal-os tanto na entrada como / na sahida do
matto pelo commandante de nossa / gente que os accompanhou, e que me
participou / ser seu numero 24. Os Botucudos que Capturarão / em numero de
11, e dos quaes 6 actualmente se achão / doentes, e entre elles uma Bugre em
perigo de vida, Se- / guirão para essa, logo que seu estado de saude o per- /
mittir. Igualmente impossivel me é dar a Vossa Excelência hua / relação exacta
da idade e sexos da gente caputaneada / pelo cacique Dobre, e somente direi
que seu numero / total importou em 92, dos quaes 30 mais ou menos / erão
homens de armas, e o mulheres e crianças / de todas as idades: que seu
estado de Civilização é in- / fimo, e que não aproveitarão se não alguns dos
nos- / sos vicios. Alem do Dobre sómente dous homens / entendião algumas
palavras da nossa lingua, e só- / mente respondião quando lhes fazia conta, e
tãobem / só estes trez sabião servi-se de armas de fogo, sendo / os mais
armados com arco e frecha, e alguns com / porretes. Parecião sadios, apesar
de andarem qua- / si nús, a sua comida toda é seu Sal, só os homens // [fl.90v]
comião carne e leite, e o sustento principal das mu- / lheres era feijão, e farinha
e rapaduras, alem do que / arranjavão nas lavouras dos moradores, em roda
da Villa, / que ficarão completamente arrasadas. Não se occu- / pão em
trabalho algum, e a sua vida consiste em / comer e dormir, a poligamia existe
entre elles, e nenhu- / ma idéa religiosa apparece entre elles. Enfim são /
animaes brutos, que a não serem sujeitos e obrigados / atrabalhar, embreve
causarão desgraças infalíveis. // Deos Guarde a Vossa Excelência. Lages 10
de Março de 1855 = Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João Jose
Coutinho Presidente / da Provincia de Santa Catharina = O Delegado de /
Polícia / Guilherme Ricken = Conforme / no impedimento do Secretario / O
Official Maior interino / Ricardo José de Souza
_______________________________________________________________
40) [Doc.68] – fl.91
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Cumprindo os Ordens de Vossa
Excelência cravadas / no Seu officio de 21 do mez passado tenho agora / a
honra de devolver a Vossa Excelência: o mappa que cobrio / o dito officio, com
as informações nelle exigidas. // Deos Guarde a Vossa Excelência – Villa de
Lages / 22 de Março de 1855. Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor
João Jose Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina // Guilherme
Ricken / Delegacia de Policia
_______________________________________________________________
41) [Doc. 69] - fl.92
Copia = Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor = Recebi hoje participação / do
Inspector dos Baguaes, de que os bugre manços / do Dobre continuão a
conservar=se nos mattos d’a / quelle quarteirão, e a destroçar as roças dos
morado- / res que amargamente se quiexão. Por este officio / que incluso
remetto a Vossa Excelência, melhor verá o que há á / respeito. Por hum trecho
do mesmo officio em / que diz que o Dobre se queixa de que sua gente está /
com muita fome desconfio d’estes Bugres, pois que / no matto onde estão há
abundancia de caça e de / mel. Está claro que não querem voltar a Vacca- / ria,
e como tambem he conhecido, que não queirão / sugeitar-se ao trabalho he de
receiar que de repen- / te fação alguma violencia nas casas dos morado- / res e
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depois se retirão para o matto para não as- / hir mais. Vai tambem copia da
resposta que dei / ao Inspector, e fico esperando as ordens de Vossa
Excelência a / quem Deos Guarde por muitos annos. Villa de La- / ges 6 de
Abril de 1855. = Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dou- / tor João Jose
Coutinho, Presidente da Provincia / de Santa Catharina. = O Delegado
Guilherme / Ricken = / Delegacia de Policia // Conforme / No impedimento do
Secretario / O Official Maior interino / Ricardo José de Souza
_______________________________________________________________
42) ANEXO 01 - fl.93-93v
Copia / Illustríssimo Senhor = Sobre os povos deste quarteirão não / consta
ate a Data deste haver novidade alguma, es- / ta por ora em paz. Passo agora
a tratar sobre os / Bugres: no dia 27 tive materia que estavam nas raças / dos
moradores destes fundos, sobre a picada dos Campos / Novos, sendo estas
roças na Serra, queixando-se os mo- / radores que lhes estavam estruindo as
roças: no dia 28 / mandei gente a ver se retiravam. Sahio o Dobre dis- / se-lhe
que tirasse agente do matto, que não estivessem / [d]estruindo as roças,
respondeo que agente estava doente / que não podia; pedio-me rez para
carnear que a / fome era muita, e remedio para curar agente / para sahir; disselhe que tirasse a gente, que dava; / tirou em numero de trinta e tantos, tive de
carne- / ar e dar-lhe outras cousas que o dito pedio, e o ma- / is não tem
sahido, diz elle que vão pelo matto / mesmo: no dia 29 houve muita agoa,
estando es- / tes no Campo tornaram-se a retirar-se para a / Costa da Serra, e
porahi estão com muita manha. / Tenho lidado com muito jeito a ver se os tiro
da / Serra; fiz uma Carta dizendo que [sic]Felippe San- / t’Anna mandava
chamr por Ordem do Presi- / dente; ficou muito alegre e disse que ia, mas que /
era em agente Sarando, e a doença dos ditos é / sarampo, certamente terão
muita demora / para caminharem; por meio de asperida- / de julgo não se
poder lidar com elles, porque / estão no matto e não estão reunidos: os povos //
[fl.93v] é um clamor sobre seos mantimentos que elles / estão estragando, que
me vejo inquietado; se / não fosse tel-os adevertido que eles estão apoia- / dos
pelo Excelentíssimo Governo, já tinham violentado. Eu / tenho supprido com
algumas cousa, não anda / em monos de sessenta mil reis, para ver se / assim
os encaminho, os mais não querem / suprir com nada, e elles hão de comer, ou
da- / do ou roubado, ou à custo da Nação, e assim / Vossa Excelência dará as
providencia, na certeza que sendo / para os violentar rigorosamente, Vossa
Excelência. Deos Guar- / de a Vossa Excelência por muitos annos Em sua
residencia / Baguaes 3 de Abril de 1853 = Illustríssimo Senhor Delegado / de
Policia do Termo Guilherme Ricken = Do inspector de Baguaes Joaquim da
Costa Varella = / P.S. Não escrevi a mais tempo por andar ven- / do se os
Bugres encaminhavam-se = // Conforme / No impedimento do Secretario / O
Official Maior interino / Ricardo José de Souza
_______________________________________________________________
43) ANEXO 02 - fl.94
Cópia d’ outra. = N’este instante recebo o seu officio de 3 do / corrente, e
sciente do que n’elle me diz a respeito dos / bugres, respondo que não tenho
autorisação para des- / pender dinheiro algum com elles, e nem tão pouco pa- /
ra des- / pender dinheiro algum com elles, e nem tão pouco pa / ra empregar
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maios violentos para os expulsar No / entanto vou remetter o seu officio ao
Excelentíssimo Senhor Pre- / sidente da Provincia, para sollicitar novas ordens,
que logo lhe communicarei: porem quanto será / bom que Vossa Mercê Diga
ao Dobre que se abstenha de fa- / zer estragos nas roças dos moradores, pois
que a con- / tinuar verá indubitavelmente ordens do Governo par- / ra os fazer
evacuar o districto. Os moradores que / não querem supprir com nada não são
a isso obri- / gados, e sim para ajudar a Vossa Mercê na conservação da /
ordem, e tranquillidade no seu guarteirão. Em / breve porem espero poder darlhe ordens mais ex- / plicadas, devendo Vossa Mercê e os moradores no
emquan- / to estarem alerta, para não soffrerem por qualquer / surpreza que os
bugres porventura poderão inten- / tar. Deos Guarde a Vossa Mercê Villa de
Lages 6 de Abril de 1855 = Guilherme Ricken Delegado. = Ao Senhor Joaquim
da Dosta Varella, Inspector do guarteirão dos Baguaes = Esta conforme = O
Delegado Guilherme Ricken = / Conforme / No impedimento do Secretario / O
Official Maior interino / Ricardo José de Souza
_______________________________________________________________
44) [Doc. 70] - fl.95
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor, // Recebi hoje participação do Inspector /
dos Baguaes, de que os bugres manços do Dobre / continuão a conservar-se
nos mattos d’aquelle quarteirão, e a destroçar as rossas dos moradores, / que
amargamente se queirão. Por este officio / que incluso remeto a Vossa
Excelência melhor verá o que há a respeito. Por hum trecho do mesmo offi- /
cio em que diz que o Dobre se queixa de que / não querem voltar a Vacaria, e
como tambem / he conhecido, que não queirão sujeitar-se ao trabalho, he de
receiar que derepente fação / alguma violencia nas casas dos moradores, e /
depois se retérão para o matto para não dahir mais / Vai tambem cópia da
resposta que dei ao Inspector / e fico esperando as ordens de Vossa
Excelência, a quem D[eos] Guarde por muitos annos. – Villa de Lages 6 de
Abril de 1855 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João José
Coutinho / Presidente da Provincia de Santa Catharina / O Delegado Guilherme
Ricken
_______________________________________________________________
45) ANEXO 01 - fl.96-96v
Illustríssimo Senhor / Sobre os povos destes quarterão não consta a the a data
deste a ver / noveda[de] alguma esta por oras em pas. PaSso agora a tratar so
/ bre os Bugres no dia 27 teve notiçia que estavão nas ros- / ças dos
moradores deste fundo sobre apequada dos Cam / po novos Sendo estas
rocas na Serra quexando çe os mo / radores que lhes estavão [d]estroendo as
rosças no dia 28 man- / deij gente a ver çe tiravão Sahir o Dobre dicelhe que
tira / çe a gente do mato que não estivecem [d]estroindo as rosças respon / deu
que, a gente estava doente que não podia pedime res para car / near que fome
muito e remedio para curar a gente para sahirlhe / dice que tirace a gente que
dava tirou numoro de 30 e tan / tos tive de carnear e darlhe hotras cozas que o
dito pedio e / o mais não tem saido dis hele que vão pelo o mato mesmo / no
dia 29 hove muita agua estando estes no campo tornarão / a retirarçe para a
Costa da Serra e por ahij estão com muito [ilegível] / [ilegível] lidado Caminho
geijto a verce tiro do sertão[?] fis huma / Carta dizendo que furie[l] felipe
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Santana mandavalha / mas por ordem do Prezidente ficou muito a legre e de
ce que hera m / ais que hera a gente Sarando e a duença dos ditos he
Sarampo / Esta muitas tenhão a muita demora para caminharem e por me / io
de as predade o julgo nãoSepode lidar Com helij / por que estão no mato e não
estão reunidos os povos he hum / clamor Sobre Seus mantimentos que heles
estão estragando / que me veio inquietado não fosse ter os adiverti / do que
heles estão apoiados pelo Excelentíssimo governo já- / tinhão avia lutados he
tenho Suprido Com algua [sic] / Couza não handa im menos de 60 mil reis por
aver se a / sim os em caminhos os mais não querem Suprir- / com nada e heles
andão comer o dado e robado o acus / ta da naÇão e assim Vossa Senhoria
dara asprovidençias na / serteza que sendo para violentar[?] regorosa muitos
Vossa Senhoria man / <vire> // [fl. 96v] dara hotro que heu não o fosse
Seguando o apoio do Excelentíssimo governo / e heles não terem feito mal he
o quanto tenho a participar / a Vossa Senhoria // Deos Goarde a Vossa
Senhoria por muitos annos [corroído 3 palavras] / Baguaes 3 de abrio 1855.
Illustríssimo Senhor Delegado de Policia / do Termo [ilegível] Guilherme
R[icken] // Do Inspetor dos / Baguais Joaquim da Costa Varella // Vossa
Senhoria não escrevi a ma[is] tempo por que dir / [ilegível] dos bugres em
caminhavão Cê
_______________________________________________________________
46) ANEXO 02 - fl.97
[Copia] Neste instante recebo o seu officio de 3 d0 corrente e / secente de que
nelle me diz a respeito dos Bugres, respon / do que não tenho authorisação
para dispender dinheiro / algum com elles, e nem tão pouco para empregar
meios / veolentos para os expulsar. No entanto vou remetter / seu officio ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia, para / sollicitar novas ordens,
que logo lhe communicarei. - / Por em quanto será bom que Vossa Mercê diga
ao Dobre que se / abstenha de fazer nas rossas dos maradores, / pois que a
continuar virá indubitavelmente ordem / do Governo para os Fazer evacuar o
Districto.. Os / moradores que não querem suprir em nada, não são / à isso
obrigados, e sim para ajudar a Vossa Mercê na concer- / vação da Ordem e
tranqullidade no seu quarteirão / Em breve porem espero poder dar-lhe ordens
mais ex / plicadas, devendo Vossa Mercê e os moradores no emquanto /
estaren alertas, para não soffrerem por qualquer sur- / preza que os Bugres por
ventura poderão ententar. // Deos Guarde a Vossa Mercês. – Villa de Lages 6
de Abril de 1855. = Guilherme Ricken, Delegado - / Ao Senhor Joaquim da
Costa Varella, Inspector do / Quarteirão dos Baguaes. - // está conforme / O
delegado / Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
47) [Doc.71] – fl. 98-98v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Tenho a honra de accuzar a recep- /
ção dos officios de Vossa Excelência datados em 2 e / do Corrente mez, que
em parte já ficarão / respondidos no meu officio de 6. He me / impossivel
remetter o pret dos Indios que en / trarão no matto para afugentar os Botuco /
dos por já se terem retirado daquí e por / ignorar seus nomes, e mesmo se
aindaca / estivessem seria difficultoso porque só tres / ou quatro delles tenhão
nome Christão. No // emtanto mandei conta-los tanto na entra / da como na
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sahida do Matto pelo Comman / dante de nossa gente que os acompanhou, e /
que me participou ser seu nemero 24.- // Os bottucudos que capturarão em
nume / ro di 11, e dos quaes 6 actualmente se acha / doentes, e entre elles
huma Bugre em perigo / de vida, seguirão para essa, logo que seu es- / tado de
saude o permittir. // Igulamente impossivel me he dar a Vossa Excelência /
huma reveleção exacta da idade e Sexos da / gente capitaneados pelo Cacique
Dobre, e / somente direi que seu numero total impor / tou em 92, dos quaes 30
mais ou menos erão / homens de armas, eo mais mulheres e crian / ças de
todas as idades, que seu estado de / civilização he infimo, e que não
aproveitarão / senão alguns dos nossos vicios. Alem do / Dobre somente dous
homens entendião algu- // [fl. 98v] mas palavras de nossa lingua; sómente /
respondião quando lhes fazia conta, e tam / bem so estes trez sabião Servir-se
de ar- / mas de fogo, sendo os mais armados com / arco e frecha, e alguns
com porretes. Pare / cião Sadios, apesar de andarem quasé nús, / a sua
comida toda he sem Sal, só os ho- / mens comião carne e leite, e o sustento
principal das mulheres era fejão, e farinha e rapaduras, alem do que arranjavão
nas / lavouras dos moradores em roda da Villa, / que ficarão completamente
arrazadas. / Não se occupão em trabalho algum, e a / sua vida consista emm
comer e dormir, / a poligamia existe entre elles, e nenhumaidéa religiosa
apparece entre elles. Enfim / são animaes brutos, que a não serem su- / jeitos
e obrigados a trabalhar, em breve / causarão desgraças infalliveis. - // Deos
guarde a Vossa Excelência – Lages 10 do / Março de 1855 // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente da Provincia de
Santa Catharina / O Delegado de Policia / Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
48) [Doc.80] – fl. 108
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Recebi o officio de Vossa Excelência
datado em / 8 do Corrente mez, cobrindo huma nota dos / segnaes de duas
praças do Exercito que / desertárão dessa a 21 do mez passado, orde / nandome dar as convenientes ordens para / que Sejão capturados, e em seu
cumprimento / verifiquei-me que estes individuos sahirão / do matto dos Indios
no dia 4 do corrente, e / atravessando este Municipio sem se demo / rem em
parte alguma passárão o passo de / Santa Victoria em Pelotas deregindo-se
para / a Vacaria, para onde acabo de officiar ao Delegado de Policia para o
mesmo fim, e / cujo resultado a Seu tempo communicarei a / Vossa Excelência.
// Deos guarde a Vossa Excelência – Villa de Lages / 29 de Agosto de 1855. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente
da Provincia de Santa Catharina / O Delegado / Guilherme Ricken
_______________________________________________________________
1856
Lages
49) [Doc.156] – fl. 209
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de passar as mãos de /
Vossa Excelência [ilegível] inclusa Copia do Officio que me dirigio / o cidadão
João Fernandes Curijpuna contractante / da picada de Campos Novos ao de
Palmas, pa- / para que Vossa Excelência tomando conhecimento de Seu com/ theudo se sirva dar as providencias que julgar / necessarias para que o
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mesmo Carijpuna possa / dar cumprimento ao trato que fez com a Camara /
Municipal desta Villa, em virtude das ordens / de Vossa Excelência. // Deos
Guarde a Vossa Excelência – Villa de Lages / 28 de Janeiro de 1856. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente
da Provincia de Santa Catharina / O Delegado de Policia / Guilherme Ricken
_______________________________________________________________

50) ANEXO 01 – fl. 210
Copia // Illustríssimo Senhor = Quirindo dar exacto cumprim- / mento ao trato
que fiz com a Illustre Cama- / ra Municipal desse Termo e tendo já per- / dido
duas explorações que fis de Campos / Novos, alem de duas viagens ao toldo
dos / indigenas na Vacaria, sofrendo incomodos / e despesas não pequenas,
resolvi vir a es- / te ponto da Freguesia de Palmas, onde / me acho desde o dia
10 do corrente, com o / designio de d’aqui fazer huma melhor ex- / ploração, e
se possivel me fosse d’aqui / mesmo dar principio à factura da pica- / da, ex
que apresentando a portaria des- / sa Camara, e o officio do Excelentíssimo
Senhor Presiden- / te dessa Provincia relativamente onde / devia ser a entrada
da picada ao Subdele- / gado desta Freguesia Pedro Ribeiro de Souza, / elle
me disse não podia consentir em tal / por quanto não tinha ordem nenhuma / à
respeito, porem que hia levar o facto / em questão ao conhecimento da Camara
municipal respectiva, e ao do Excelentíssimo Senhor / Presidente desta
Provincia, e que no entan- / to em querendo podia aguardar suas delibe- /
rações ao que eú anui afim de melhor / ma saber deliberar, e assim eú espero
que / Vossa Senhoria ou essa Camara faça sentir a Presiden- / cia este
obstaculo em prejuizo não só meu co- / mo do Serviço Publico, afim de que ella
me / ministre huma mais ampla e não equi- / voca authorisação quando por
ventura não / sejão a meu favor as deliberações dadas pelo // [fl.210v]
Presidente desta Provincia, o que immedia- / tamente communicarei a essa
Delegacia. // Eú já previa este embaraço quando depois / do contrato feito pedi
a Vossa Senhoria houvesse de / exigir da Presidencia huma Portaria a res- /
peito deste Serviço porem como até eú / sahir ella não veio as minhas mãos e
eú / precisava dar commesso á obra, sempre / tinha na fra camente que o
motivo / de não receber a premeditada portaria / tal ves fosse por já haver entre
as duas / Presidencias communicações a respeito, / o que não aocnteceu por
que alias eú / não seria extorquido = Deos Guarde a Vossa Senhoria
Freguesia de Palmas 26 de Dezembro de 1856 = Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Delegado de Policia do Termo da Villa = João
Fernandes Carijpuna // Esta conforme / O Delegado de Policia. / Guilherme
Ricken
_______________________________________________________________
51) [DOC.168] – fl. 222
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Accuzo a recepção do Officio de Vossa
Excelência, de= / 11 de Setembro do corrente anno, em que / me ordena
informe a respeito da Diviza / deste Municipio com a Provincia do / Paraná, e
bem assim a Curso do Rio Tim= / bó, eguaes os terrenos ora pertencentes a /
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este Municipio e que estão em contes= / tação com a dita Provincia do Paraná;
/ e em resposta ao mesmo Officio sou / a informar a Excelentíssimo Senhor;
que os limites des= / ta Provincia com a do Paraná desde / 1821, data em que
foi desmembra= / do este municipio, da Provincia de / São Paulo, e anexado a
esta de Santa / Catharina. Sempre foi reconhecida / por ambas as Provincias
adiviza pelo / Rio Canõinhas e Iguaçú; sendo o ter= / reno ocupado pelos
Paulistas, e per= / tencente a esta Provincia pelas di= / vizas o Campo de
Palmas. // Quanto ao curso do Rio Timbó, / hé neste Municipio desconhecido
por / entranhar-se no Certão devoluto povo= / ado pelos Gentios; Sabendo-se
única= / mente que este pequeno Rio nasce a / Leste da Estrada Geral, que
segue des= / ta Villa para a Provincia do Paraná / atravessando a Estrada e
seguindo seo / curso a rumo d’oeste logo abaixo do / Campo- Alto e distante
aquem da Serra / do Espigão huma legoa pouco mais / ou menos. // He o
quanto tenho a in= / formar a Vossa Excelência aquem Deois Guar= / de por
muitos annos // Villa de Lages 1º de Novem= // [fl.222v] de 1856 // Illustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Presidente desta
Provincia // Joze Joaquim da Costa / Delegado de Policia Substituto
_______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1857/1859
1857
Laguna
52) [Doc.05] – fl. 08
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // com este officio serão prezentes a
Vossa Excelência hum / arco cinco flexas, e dous cacetes, apprehendidos / a
huma partida de Bugres que assaltára no / dia 20 de Dezembro proximo findo
as Cazas / de dous individuos moradores no Destricto / de Araringuá. // O
officio incluzo do Subdelegado repectivo, / que ora tenho a honra de Submetter
à a- / preciação de Vossa Excelência, relata claramente / a maneira brutal por
que Se portarão esses / indomitos Selvagens. // Deos Guarde a Vossa
Excelência / Cidade de Laguna 19 de Janeiro de 1857 // Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Dignissimo Presidente
desta Provincia // José Martins Vieira / Delegado de Policia.
_______________________________________________________________
53) ANEXO 01 fl. 09-09v
Illustrissimo Senhor // Comunico qũe no dia do corrente mez / pelas ‘9 horas do
dia, foi atacada pelo Bugres / as moradas dos individuos Jose Pereira de
Castro / e Manoel Cardozo dos Santos; os quaes a muito cus- / to poderão-ce
evadir das garras dos menciona- / dos Indijgenas: que em numero
extraordinario / atacarão estas duas familias; resultando dei- / xarem entregues
a miseria; pelo robo que pra- / ticarão não so de toda rôpa: como mesmo / dos
uttencilios da Caza. e toda aferragem agri- / cola. Perseguidos estas 2
mencionadas fa- / milias distante de suas moradas pelos referi- / dios Bugres;
tiverão de abandonar a familias / e distante de suas propriedades: de novo
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reuni- / rem-ce: ficando tudo a cephalo entregue ao / Cinismo e barbaridades
dos ditos Indijgenas. // Regreçarão depois as suas moradas, e ahi / nada em
contrarão Senão os instrumentos bru / tos que sobmeto ao conhecimento de
Vossa Senhoria inclu- / sive 5 flechas, 2 porretes, e hum Arco , que foram /
apanhados no mesmo lugar do delito: deixarão inteiramentes as 2 familias com
a ropa do / corpo: com aqual estavão. Com a rapidez / com que acometerão
aos 2 individuos; a sa- / gacidade, que desenvolverão, dos lugar a não haver- /
rem hua resitencia do lado da quelles: que tos= / camente tratarão de
escaparem-ce. // distante desta Freguesia: seis legoas, // [fl.09v] no lugar de
nominado Morro Cortado foi o Theattro / onde representarão esta sena. Vossa
Senhoria toman- / do em concideração este acto, levar´´a no conhe- / cimento
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia Si for / preciso: afim de que
obtenha[sic]mos: huã / providencia: como o qual tranquilise os assombra / dos
espiritos dos habitantes remotos desta fregue- / sia: isto hé dos moradores que
habitão no Centro / e margem deste rio: bem como há indicios / que, os
referidos Indijgenas frequentão, e honde- / ão diariamente certos lugares desta
Fregue- / sia. // Freguesia do Araranguá, 26 de Dezembro / de 1856.
Illustríssimo Senhor Doutor José Vieira Monteiro / Dignissimo Delegado de
Policia deste Termo / Manoel Pereira de Santa Elena / Sobdelegado Suplente /
do Destricto do Ararangua.
_______________________________________________________________
1857
Lages
54) [Doc.48] – fl. 64
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Participo a Vossa Excelência que dei
ordem no dia / 14 do corrente ao Cidadão João Alves / da Rocha para
promptificar huma / Escolta e hir perceguir os Gentios Bugres, / visto ter o
mesmo Rocha requisitado, / por se ver ameaçado pelos mesmos / bugres; e no
dia 17 recebi participa= / ção do Inspector do Quarteirão de Ban= / guerinhas,
que no dia 16 deste corren= / te mês os bugres tinhão morto hum / Escravo
que Bento Lourenço no lugar denominado Ponte Alta distante desta / Villa cete
legoas mais ou menos: e no / dia 18recebi outra participação do / mesmo João
Alves dando parte do as= / sassinado do dito Escravo, e de terem os lugares
querido avançar no dia 17 na / casa de Bento Rodrigues, que por che= / gar
mais gente na occasião em que / os mesmos bugres cercavão a casa, estes /
se retiravão para o Matto. Do re= / sultado da expedição da Escolta darei /
parte a Vossa Excelência. Deos guarde a Vossa Excelência / Villa de Lages 19
de Janeiro de 1857 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José
Coutinho / Presidente desta Provincia // O 1º Substituto do Delegado de Policia.
Jozé Joaquim da Costa Passos[?]
_______________________________________________________________
55) ANEXO – fl. 65-65v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de participar a Vossa
Excelência que / em data de 24 do mês proximo findo me / offciou o Cidadão
João Alves da Rocha dan= / do parte do resultado do Serviço feito pela /
escolta que foi perceguir os gentios botocu- / dos que matarão o preto escravo
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de Bento / Lourenço; como consta de meu Officio de / 19 de Janeiro ultimo:
cujo participação / consta, que entranhando-se nas matas / a escolta composta
de 22 homens, alcan= / çarão aos bugres em viagem, e que perce= / guindoos, estes deixarão tres bugrinhos menores, / os quais Se achão em poder / de
pessõas, que os podem Criar e edu= / car. E como os bugres tem continua= /
do a fazer mal n’aquellas imediações; / e o mesmo João Alves, me pedio nova /
licença, e alguns homens para poder / continuar a afugentar os bugres: de= /
prequei ao Tenente Coronel Comman= / dante da Guarda Nacional deste
Muni= / cipio algumas praças da Guarda / Nacional para com os homens
volun= / tarios compõs huma escolta de 40 ho= / mens mais ou menos; afim de
ver / se afugenta os bugres dos lugares / aonde continuamente estão ap= /
parecendo e fasendo mal. Esta escol= / ta deveria entrar para o matto no dia /
30 do mencionado mês proximo findo: / de seu resultado dou parte a Vossa
Excelência; / bem como da despeza de polvora e balla / que se gastou com as
duas expedições. / A despeza feita com o mantimento / para a primeira escolta
o cidadão / João Alves deu gratuitamente: Com / esta Segunda escolta taves
haja algu= / ma despeza porque dei ordem ao mes= // [fl.65v] mo João Alves,
que apromptace a escolta / do neceSsario para Sustento, o que espero /
Vossa Excelência levará a bem. // O Guarda que foi ferido no fogo dos /
Bugres, como consta do meu Officio de / 31 de Dezembro do anno proximo
passa= / do, Já Se acha restabalecido. // Deos guarde a Vossa Excelência /
Villa de Lages 3 de Fevereiro de 1857. // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor
Doutor João José Coutinho / Doutor Presidente desta Provincia // Jozé Joaquim
da Costa Passos[?] / 1º Substituto do Delegado de Policia de Lages
_______________________________________________________________
56) [Doc.50] – fl. 67
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Tendo continuado a estragar nas
criações de / Bento Lourenço, os Gentios Botocudos no lu= / gar denominado –
Ponte Alta deste Termo, e / distante desta Villa 7 legoas mais ou menos, / o
mencionado Bento Lourenço pedio-me li= / cença para promptificar uma
escolta a / sua custa composta de homens volun= / tarios, e mandar afugentar
os ditos Gentios: / E entrananhando-se a Escolta composta de de 18 / homens
nas matas aquem do Rio Canõas / no dia 2 da corrente voltou no dia 9: dando/ me o mesmo Bento Lourenço parte de ter / a Escolta perceguindo e
afugentando huma / porção dos Gentios que habitavãoas mat= / tas dos fundos
dos Campos denominados / dos – Indios: cujos Campos distão desta Villa / 3
legoas mais ou menos; eque a Escolta / tomou aos Gentios porção de
armamento / do qual trocerão algum e enutilizarão outro. // He o quanto tenho a
/ participar a Vossa Excelência aquem Deos Guarde. // Villa de Lages 13 de
Abril de 1857 / Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho
// Doutor Presidente desta Provincia // Jozé Joaquim da Costa Passos[?] /
Delegado de Policia 1º Substituto em exercicio
_______________________________________________________________
57) [Doc.52] – fl. 69
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Junto envio a Vossa Excelência a conta
da polvora / e chumbo que foi despendido, na deli= / gencia que foi perceguir o
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Gentio Botocudo, / conforme participei a Vossa Excelência em meu / Officio de
19 de Janeiro ultimo: o resto / desta munição foi gasta na expedição /
promptificada por Bento Lourenço, de / cuja expedição dei parte a Vossa
Excelência em 13 / de abril proximo passado. // A mencionada conta não vai
com / o competente recibo, porque o João Alves / não tem vindo a esta Villa,
para o / assignar. // Deos Guarde a Vossa Excelência // Villa de Lages 25 de
Abril de 1857 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho
// Doutor Presidente desta Provincia // José Joaquim da Costa Passos[?] / 1º
Suplente de Delegado de Policia do Termo de Lages
_______________________________________________________________

58) ANEXO – fl.70
Conta // da polvora e chumbo supprido por João Alves da / Rocha e gasto com
a deligencia que faz huma / Reunião de homens para fugentar os Bugres.

7 libras[?] de Polvora com 28 libras[?] de chumbo / à razão de 4$000 reis 1
libras[?] de Polvora com / 4 libras[?] de chumbo, Somma em Reis 28$000 //
Villa de Lages em 22 de Fevereiro de 1857 --------------- / João Alves da Roxa
_______________________________________________________________
59) [Doc.54] – fl. 72
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Em cumprimento ao Officio de Vossa
Excelência de / 28 de Abril do Corrente anno: Tenho a hon= / ra de participar a
Vossa Excelência; que informan= / do-me dem do rezultado da escolta ex= /
pedida por Bento Lourenço, sobe que en= / tranhando-se amesma escolta nas
ma= / tas aquem do Rio Canõas, gastou nove dias a correr as matas, eque
encontrarão / uma pequena porção de bugres, eque es= / tes tendo presentido
a escolta deitarão / afugir deixando porção de seu arma= / mento, conforme já
participei a Vossa Excelência / em meu officio de 13 do dito mês; e a escolta
vendo que nada mais podia / fazer deu alguns tiros para mais os a= / fugentar.
He calculado em grande / numero os Gentios que ali habitarão pelos / muitos
ranchos que forão vistos já deixa= / dos, e estradas mui frequentadas. Deos
Guarde a Vossa Excelência / Villa de Lages 16 de Junho de 1857 //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José Coutinho / Doutor
Presidente desta Provincia // José Joaquim da Costa Passos / 1º Suplente de
Delegado de Policia do Termo de Lages
_______________________________________________________________

55

Of. DELP para PRESP 1860/1861
1861
São Sebatião das Tijucas
60) [Doc.132] – fl.171-171v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Cumpre-me levar a respeitavel
presença de Vossa Excelência, que / no dia 7 do Corrente mez, se me
apresentou o Cabo d’Esquadra / Commandante do Destcamento do Salto do
braço deste Rio, / participando-me que no dia 1º desse mesmo mez,
aparecerão ves- / tígios de Gentio Bugre, perto daquelle destacamento, e que /
colherão milho, e aboboras, de huma roça que ali tem Ma= / noel Luiz da
Silva[?] que sendo percebido por este em occazião que / também colhia seu
milho, que indo com hum cesto para com- / duzir humas aboboras que tinha
deixado perto do matto não as / encontrou, passando a examinar com outras
pessoas encontrarão um / seguimento para o matto, desconhecido, e entrnado
o referido Cabo com- / 3 Soldados daquelle Destacamento para verificarem o
que pare- / cesse de exacto, me relatou o seguinte Que seguindo huma pica- /
da por vestigios que havia de palhas de milho , na distancia de 40 / braças
mais ou menos da beira da roça para dentro do matto derão / em hum ranxo
aonde tinhão descascado millho, aSsado abo- / boras, e seguindo huma
picada, feita extranha, feita pelo / lado do Sul do ribeirão do bahiano, Com
direção a Suduo- / éste, regulando a mesma distancia, foi encontrado outro
ran- / cho maior e nelle hum Cesto feito de taquara, que regula le- / var meio
alqueire, tambem se encontrarão palhas de milho, /e seguindo-se a picada na
mesma direção a 1000 braças mais ou / menos se encontrou outro rancho inda
maior que os primeiros / em oqual bem se podia accomadar 20 pessoas, e ahi
der=/ ribarão hum grande páo de paroba, e tirarão mel de huma abelhei / ra
que tinha nesse páo; e em toda a circunferencia, domesmo / rancho (50
braças) tirarão todo o palmito, que pelo que parecia / foi aproveitado para
Comer, e das folhas Cobrirão o dito ran- / cho; ahi foi encontrado hum balainho,
hum Cabo de lan- / ça, hum páo one=de tiravão fogo, alguns pedaços de
pannos // [fl.171v] (roupa) e em lugares de 20 a 30 braças de distancia do
rancho / se encontrarão lugares que se supoe serem cama de Sentinel- / las,
por haver lugar de fogo, e de dormir, em hum desses luga- / res foi encontrado
hum cesto de lanças. Neste ultimo ran- / cho havia picadas para diferentes
lugares; deste lugar retiriu- / se o Cabo e Soldados por haver diferentes
siguimentos de pi- / cadas, e aforça ser insuficiente para continuação do
siguimento / destes selvagens, áo menos para os afugentarem das immedi- /
açoes daquelles lugares, eque alem da insificiente força, esta / não se acha
competentemente aramasa e municiada; pois apenas há 32 Cartuxos
emballados e 3 clavinas. Avista do / que determinei; que tivessem toda
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vigillansia, encomendei / que fizessem as neceSsarias rondas no matto, Sem
se em- / brenharem em lugares que CorreSse perigo. Oque / tudo levo áo
respeitavel conhecimento de Vossa Excelência, que / mandará Como bem lhe
aprouver. // Deos Felicite e Guarde a Vossa Excelência / Tijucas Grande 10 de
Fevereiro de 1861 / Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Carlos / de Araujo Brusque. / Presidente desta Provincia // O Delegado de
Policia Manoel Teixeira Brazil
_______________________________________________________________
61) [Doc.133] – fl. 172-172v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // tenho a honra de levar áo respeitavel
Conheci- / mento de Vossa Excelência, que neste momento, que 8 oras da /
noite será aprezentou-se me o Soldado Manoel Fran- / cisco Homem do
destacamento do Salto do braço deste Rio, / com o paizano José Ignacio da
Silva[?] Conduzindo em- / barcado o Soldado do mesmo destacamento
Joaquim Car= / neiro da Silva, que hoje as nove oras da manhã em- / trando no
matto com hum trabalhador d’aquelle Ci / tio de nome Marcellino de tal,
infelismente ao meio / dia mais ou menos foi o referido Soldado Carneiro, fre- /
chado pelos bugres no lado direito do peito em cu- / jo lugar ainda está
encravada eSsa mortifera Ar- / ma Indigena, e o julgo em perigo de vida. Em /
razão da falta de recursos que há neste lugar, o / fasso seguir com toda <a
pressa> por via do mar, para essa C- / pital a ver se inda chega a tempo de se
salvar a / vida deSse Soldado por meio de hum tractamento ener- / gico, e
aplicado por pessoa que saiba. Junto passo as / respeitaveis mãos de Vossa
Excelência a participação que o / Cabo d’Esquadra Commandante daquelle
Destacamento / me enviou com o referido Soldado. Tenho / detreminado
mandar avisar huma Escolta Com- / posta de 16 a 20 Guardas Nacionaes para
baterem / ou rondarem aquelles mattos: porem isso Excelentíssimo Senhor /
traz huma demora aomenos de 4 a 5 dias para se reu- / nirem, e seguir, alem
do que a G. Nacional deste lu- / gar esta dezarmada, e sem minção alguma, ( e
por conse- / quencia indefesa). Com tudo me esforçarei para que / se fassa
essa deligencia, para ao menos ver se afugen= / ta esses Selvagens Gentios
daquelle lugar, athe que / Vossa Excelência determine como for de seu
respeitavel agrado // [fl.172v] Pelas informações que tenho, dos vestigios, e
grandes / ranchos, que se tem encontrado nos mattos daquellas /
immediações, he de suppor que seja de grande numero / desse barbaros e
selvagem gentio. Aguardo as / respeitaveis ordens de Vossa Excelência //
Deos Felicite e Guarde a Vossa Excelência / Tijucas Grandes 20 de Fevereiro
de 1861= // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Carlos / de
Araujo Brusque, / Presidente desta Provincia // Manoel Teixeira Brazil /
Delegado de Policia 2º Suplente em exercicio
_______________________________________________________________
62) ANEXO – fl. 173-173v
Illustríssimo Senhor / Na data deste vai o soldado Manoel Françisco Homem
levar aprezen- / çia de Vossa Senhoria O soldado Joaquim Carneiro da Silva
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que este soldado / vaifreçhado digo Com frecha inda no peito esquerdo. Este
Soldado foi / ao máto. Sem eu ser Sabedor dis que tirar húa Gamella junto /
com ó Marcilino Coelho quando elles derão por çi foi quando os Bugres. /
soltarão as freçhas e Logo emfilismente frecharão O Soldado o dito / Marçelino
inda aitoru dous tiros e gritou evendo que os Bugres vinhão / sobre elles des o
soldado imparou o Soldado e Correo para fóra chegou no des / tacamento e
disse que o Carneiro já estava morto namesma ócazião eu / tambem vinha
sahindo do mato com o Soldado Manoel Francisco Homem / eja çahimos
emprocura delle namesma o cazião elle já vinha chegando / no destacamento
deque Vossa Senhoria <manda> o que Servido for enquanto antes, eveja que
eu me acho / aqui ezolado Sem mais recurso Algum [vi]vendo de mumento em
um- / mento que Sou afrontado dos Bugres emfelismente mehaxão Sem força
// Destacamento no Salto do Braço deste rio Tijucas Grandes, 20 de / Fevereiro
de 1861
_______________________________________________________________
63) [Doc.134] – fl. 174
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de levar áo respeitavel
conheci- / mento de Vossa Senhoria, que os Selvagens Indigenas Continu- / ão
em apparecer em varios lugares deste Rio, e Comme- / tido alguns roubos nas
roças, e em caza de alguns habi- / tantes, mormente se as encontrão Sem
gente, Como acon- / tecera no dia 16 do corrente, que viajando huns homês /
em Canoa, e sentindo Certo rumor em Caza de José / Conhago, Subdito
hespanhol, e chegando áo porto foi vis- / to pelos viajantes oito bugres, que
sahião da dita caza / levando com sigo algumas coizas que ali encontra- / rão.
Os habitantes(varios) da quella localidade / atemorizados tem se retirado de
suas habitações deixan- / do seus afazeres ruraes, e o lar domestico a
discrição, re- / ceiozos de serem victimas da ferocidade de tão impios Sel- /
vagens. He precizo Excelentíssimo Senhor algumas providenciad / que possão
compellir aquelles Selvagens a se retirarem para / lugares mais remotos, para
que os habitantes daquelle / lugar possão viver com mais alguma Segurança e
tran- / quilidade. Aguarda nacional que para ali man- / dei em numero de 10
praças, só estiverão 10 dias, findo / os quaes se retirarão, tendo feito de
despeza 21$000 reis Com / mantimentos que mandei fornecer. Não tendo por
ora / havido outras novidades. // Deos Guarde a Vossa Excelência / Delegacia
de Policia do Termo de São Sebatião dos / Tijucas 22 de Março de 1861 - //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Carlos de Araujo Brusque
/ Prezidente desta Provincia // O Delegado Supplente Manoel Teixeira Brazil
_______________________________________________________________
[fl.174] À margem superior direita escrito com outro punho: Respondido que já
se derão as providencias -
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Of. DELP para PRESP 1862/1864
São Sebastião das Tijucas
1862
64) [Doc. 22] – fl.40-41
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia // Em
cumprimento ao respeitavel despacho / de Vossa Excelência exarado no
requerimento junto de al- / guns moradores do Destricto da Freguezia de / São
João Baptista deste Termo; Tenho a / honra de informar a Vossa Excelência,
que tem sido de grande utilidade a beneficio do lugar / o destacamento que os
Supperitendentes requerem, por / que a annos anteriores aSsaltado aquelles
lu- / gares pelos barbaros indigenas, forão victi- / mas de sua ferocidaddes
nove Colonnos da / Colonia Demaria e Schutel, por cujo a con- / tecimento
ficarão os lavradores desanima- / dos, e retirarão-se para hum ponto que /
pareceu mais seguro e sendo ali postado / hum destacamento da 1º linha, foi
obsta- / do mais a incursão d’esses barbaros, e sendo / depois retirado este
destacamento, Sucedeu / que forão vitimas desses barbaros no lu-/ gar
denominado =Salto do rio= mais dois / homens Nascionaes, e ferirão
cruelmente / hum italiano, e nesse mesmo anno Sahirão no / Engenho de
serrar de Tuker, e Baker, / e ali assassinarão huma ou duas pessoas, / e
maltratarão ferindo cruelmente huma Um- / lher, com estes acontecimentos
ficou desa= / nimada a lavoura, apontos de abando / nares os lavradores suas
abitações, eSeus / afazeres ruraes, Depois prostado o Desta= / camento para
aquelles dois pontos, rea // [fl. 40v] [sic] nimararão-se a lavoura que tem aug- /
mentado naquelles ferteis terrenos e em / quanto ali estiver o destacamento /
sera obstado a incursão d’sses barbaros, / acressendo maisque na estação
Veranica / do anno preterito, aparecerão os Indeg- / nas, no Salto do braço
deste rio, que de- / pois de devastarem algumas planta- / ções e terem
atemorizado os moradores de a- / quellas emmediações, flexarão hum Sol- /
dado do Destacamento avista do que Vossa Excelência / o Senhor Presidente
da Provincia mandou / para aquelle lugar huma Escolta ao / mando de hum
Senhor official, que em 1º / de Abril do Supradito anno passado / entrando esse
intrepido official com a / escolta, aprehenderão huma Indigena já / idoza, dois
menores, e huma Criança do / peito por terem ali alojamento que se jul- / gavão
esses barbaros em grande numero, / Acubertados pois os moradores d’a- /
quellas lucallidades com destacamentos / que com assiduidade rondem as
matas, / podem por essa maneira e como van- / tagem e sem receio os
moradores darem- / se tranquillo ao emprego de suas la / voras. Hé verdade
Excelentíssimo Senhor que nas estações do inverno não tem sido acom/metido aquelles lugares pellos os [sic] // [fl.41] barbaros gentios. Hé esta a
informação / que submissamente tenho a honra de apre- / zentar perante
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Vossa Excelência, que mandara o que / for do seu venerado agrado. //
Delegacia de policis do Termo de São / Sebastião das Tijucas 11 de Agosto de/ 1862 // Manoel Teixeira Brazil / Delegado de Policia 2º supplente em
exercicio.
_______________________________________________________________
65) [Doc.23] – fl. 42
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Presidente da / Provincia de Santa
Catharina // Nos abaixo aSsignados moradores nas / cabeceiras do rio tijucas
Grandes, como tan= / bem nas do Rio Braço, juntamente com as Aucto- /
ridades da Freguesia de Sam joão Baptista, / viemos humildemente representar
a Vossa Excelência / como vamos serim retirados destes Cubatões / os
Destacamentos ali existentes, os quaes ser- viam-nos de algum amparo contra
as Ordas / dos Gentios bravos, e vendonos deste modo ex= / postos à toda a
sorte de capricios destes indige / nas, com grave risco das noSsas vidas, e de /
noSsas familhas, e terem, que queira benigma= / mente retirar a ordem de
suspenção dos ditos / Distacamentos; pois que com isto Vossa Excelência não
fa= / rá mas de que hum aucto de justiça, e recti- / dão. Os abaixo aSsignados
convencidos de que / Vossa Excelência se convença da verdade, e
persuadidos / que serão atendidos, antecipão-lhe os mas sin= / ceros
agradecimentos // Deos Guarde a Vossa Excelência muitos annos. // Freguesia
de São João Baptista 6 de Agosto de / 1862. Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Doutor Vicente Pires da Motta dignissimo Presidente da Provincia de
Santa Catharina / O Subdelegado João Moreira dos Santos // [fl. 42v] Juiz de
Paz Diolindo Antonio de Azevedo / Feliciano de Souza Roza / A rogo de João
Antonio dos Santos José Bozzano / A rogo de Floriano José da Silva José
Bozzano / Vicente Ferreira de Mello / A rogo de Felippe Seistrehem / João
Bozzano /
Miguel Joaquim Teixeira Brazil / Joaquim Francisco da Costa / A rogo de
Manoel da Silva / Chrispim José Martins / Arogo de José Conhago / Crhispim
José Martins / nº 29 / PaSe dusentos reis / Desterro 8 de Agosto de 1862 /
Lopes [ilegível]

[fl.42] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Informar Senhor
delegado / de Policia. / Palacio do Governo de Santa / Catharina 8 de Agosto
de / 1862 / Motta
_______________________________________________________________
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Of. DELP para PRESP 1865/1866
1866
Itajaí
66) [Doc.128] – fl.182
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Accuzo recebido o officio de Vossa
Excelência / datado de 14 do mês findo sobre o desta= / camento existente no
lugar denominado / = Perdicão = do destricto de Itapocorohi / para proteger
seus habitantes contra / as carreiras dos Bugres. Terei em= / concideração
tudo quanto Vossa Excelência recom= / menda no citado officio para que não /
se dê abuzos. Deos Guarde a Vossa Excelência / delegacia de Policia de
Itajahij e de= / outubro de 1866 / Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor
Adolfo de Barros Cavalcanti / de Albaquerque Lacerda / Presidente da
Provincia // Antonio Pereira [ilegível] / Delegado de Policia
_______________________________________________________________
1866
São Francisco
67) [Doc.131] – fl. 187-187v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Há seis annos segundo me consta /
aparecerão vestigios de bugres no / morro denominado Comprido que cor / -re
paralelo no Tabuleiro de Barra Ve- / -lha em distancia de pouco mais / ou
menos oitocentoas braças do mar, / e depois de passar mais de vinte / annos
que praticarão varios assa- / cinatos os habitantes se julgarão / izemptos de
novas aggreções desses / sanguinarios innimigos, não os per / seguirão. Um
facto acompanhado / de todo o requinte da malvadez a- / -caba de ser
praticado pelos sel- / vagens, no dia 19 do presente mês, / depois de por varios
annos vegiarem / -as casas e procurarem o ensejo mais / proprio, no
amanhecer e quando virão / sahir alguns moradores assaltarão / e matarão o
que encontrarão assa / -cinarão dous adultos e tres menores deixando uma
mulher por morta / com uma frexada no braço que / o varou e uma pancada
sobre / os peitos deixando os outros cada / -veres horrivelmente mutilados.
Esse canibalismo pede providen- / -cias energicas que não estando // [fl.187v]
a meu alcance – as solicito de Vossa Excelência. // Deos Guarde a Vossa
Excelência = / Rio de São Francisco 26 de Fevereiro / de 1866. // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor Adolfo de Barros / Cavalcanti / de Albaquerque
Lacerda. Digno Presidente da Provincia // Antonio Vieira de Araujo / Delegado
de Policia.
_______________________________________________________________
[fl.187] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Por copia aos
Ministros da Jus- / tiça e Agricultura em / 7 de Março de 1866.
[fl.187v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido
em 6 de Março, e a Thesouraria.
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_______________________________________________________________
68) [Doc.132] – fl. 188-188v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor= // As oito horas da noite de hontem rece
/ bi o officio de Vossa Excelência de 6 do presente / mês, do qual fica
intelligenciado para / seguir e permanecer na Freguesia / de Barra Velha em
quanto as circuns- / tancias o exigirem. // Fiz seguir por hum official de justiça /
que passará certidão da entrega, o of / ficio que Vossa Excelência dirigia ao
Commandan / te Superiior do #º Commando. // Como Vossa Excelência
determina, já me intelligen / ciei com o Doutor Juiz de Direito interino / da
Comarca e vamos partir para / Barra Velha e apesar de achar-me / doente o
faço com sacrificio por / -que dos meus substitutos só há o / 3º, este tambem
doente, se eu passar / se-á para o mesmo teria de fazer / sem ter a quem. //
Junto passo as mãos de Vossa Excelência copia do / officio que deriji ao
Subdelegado e / como verá Vossa Excelência da mesma por não / estarem
promptas deixei de enviar / as doze clarinas que são as armas / mais proprias
para se conduzir / no matto, para o destacamento fal- / tão mais trinta e oito,
que pesso a / Vossa Excelência mandar menistrar e algum / cartuchame e,
porque a Guarda Nacional não / tem armamento. // [fl.188v] Tendo a anu
[ilegível] algumas clarinas / em razão de uns Coritibanos assaltarem / a casa do
finado Tenente Coronel Camacho / cujas armas existião no Quartel; fui /
examinal-as e as achei todas com / defeito em estado de não servirem sem /
concerto, ajustri a obra mandei-as com- / prar como Vossa Excelência verá da
conta junta / na importancia de 16$440 reis, que espe- / ro se digne aprovar
esta minha deli- / beração e mandar satisfazer sua / importancia. / Deos
Guarde a Vossa Excelência. / Rio de São Francisco 11 de março de 1866. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Adolfo de Barros / Cavalcanti de
Albaquerque Lacerda / Digno Presidente da Provincia // Delegado de Policia /
Antonio Vieira de Araujo
_____________________________________________________________
[fl.188v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido, e
a Thesouraria[?] em 20 de Março de 1866.
_______________________________________________________________
69) [Doc.133] – fl. 189-189v
Copia / Illustrissimo Senhor. = Neste momento / oito horas da noite recebo o
officiio de / Vossa Senhoria de 8, e igualmente officios / dos Excelentíssimos
Senhores Presidente da Provincia / e Chefe de Policia. Em quanto não / possa
partir para essa, ou que talvez / o faça com o Doutor Juiz de Direi- / to amanhã
ou depois, Vossa Senhoria fará, logo / e logo que este receber chegar as /
mãos do Comandante da 5º Companhia de Guardas Nacionaes o officio junto
afim de im- / mediatamente fazer reunir 50 Guar- / das para destacar por ordem
do Excelentíssimo Presidente da Provincia. Cons- / ta-me pelo Major Francisco
da Cos- / ta Pereira à poucos momentos che- / gado do Itapucu, que os
moradores / nas terras da Princesa aterrorizados / pretendem abandonar suas
habitações; / pelo que recomendo a Vossa Senhoria de os tran- / quilizar. Os
habitantes estando accau / telados com armas e vigilantes, não / correm
perigo, no entretanto reune- / se a Guarda Nacional para bater / o matto; e
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assim que estejão prom- / ptos doze clarinas que mandei / compor irão com
cartuxame em- / -balado para ser distribuido ao des- / -tacamento. Com esta
noticia e / de que os Excelentíssimos Senhores Presidente da Pro- / vincia e
Doutor Chefe de Policia solici- / -tos pelo bem publico não fizarão es- / - peraras providencias, ou qualquer / outra que se torne precisa fará / socegar o povo.
Deos Guarde a // [fl.189v] Vossa Senhoria . rio de são Francisco 10 de Março /
de 1866. O Delegado de Policia An- / tonio Vieira de Araujo. Illustríssimo
Senhor / José Joaquim da Costa. Subdelegado / de Policia do districto de Barra
Velha. // Conforme. Rio de São Francisco / 11 de Março de 1866. // O Escrivão.
/ Valentim Antonio de Souza.
_______________________________________________________________
70) [Doc.134] – fl. 190-193v
Illustríssimo Excelentissimo Senhor- / Aproveito estar a partir para essa / capital
uma embarcação para / accusar o recebimento dos officios / de Vossa
Excelência de 20 do presente mez que trouxe hotem o vapor da car / reira,
também as 50 armas com / baionetas e 500 cartuxos embala- / dos ficando
intelligenciado de ter / Vossa Excelência dado anos ordens ordens para o pa- /
gamento dos prets aos guardas des- / tacados, e igulamente levar ao /
conhecimento de Vossa Excelência ter chegado / hoje de Barra Velha. // Como
participei a Vossa Excelência por meu of- / ficio de 11, segui em companhia /
do Illustrissimo Senhor Doutor Juiz de direito interi- / -no pelo Itapucu para
Barra Velha, / em cujo tranzito, tratamos de exami- / -nar o que havia
relativamente / aos selvagens e obter informações / para desempenhar-mos o
que Vossa Excelência / nos havia determinado. No Ita / pucu soubemos que o
povo aterro- / rizado por noticias exageradas / não eram ellas tantas e tão peri/ -gosas como se espalhara, havi- / a muitos signaes da existencia // [fl.190v]
dos indigenas e forão achados varios / ranchos de palha alguns com cer- / ca
de 50 palmos de comprimento / mas ninguem os tinha visto. Não / achando que
a nossa presença / ali fosse precisa, seguimos para / Barra Velha e até uma
legoa / adiante no lugar Tajuba onde per- / manecemos por alguns dias em /
quanto se reunia o destacamen- / to de guardas nacionaes onde de / pois de
vermos a melhor posição / para ser colocado o destacamento / que protegesse
os habitantes, verefi- / quemos a necessidade de devidir o / [sic] destacamento
em duas forças i- / -guaes, uma no lugar denomina- / do - Morro Comprido –
cobrindo os / cultivados dos moradores e o lugar em que se deo as occurrebcia
dos / bugres, e outra no lugar – Fari- / -nha - secca – cobrindo parte da cul- /
tura tanto dos moradores da da estre- / ma do districto de Barra Velha, / como
os do lugar – Pissaars perten- / cente a Freguesia de Itapocoroi, em cujos
lugares se tem de fazer // [fl.191] os ranchos ou casas paa serem / recolhidas
as forças, e como já tinha / recomendado ao Subdelegado este / convidara os
moradores e princi- / piarão a abrir uma picada do / lugar Farinha-secca ao
Itapucu / e que teve seu começo ate o Mor- / ro comprido. Essa picada que
servin- / -do de proteção aos moradores e / que se continuar até o Parate se /
tornará de muita utilidade por / nos dar uma estrada pelo interi / or mais curto,
melhor e de mais / facil communicação pode se- / guir ao Itajahij ao lugar do
Luiz / Alves – da Farinha-secca; é / a mesma linha de defesa man- / -dada
fazer pelo ex Presidente Ge- / neral Andrea. // Achando-se com as providencias
/ dadas, os habitantes tranquilisa- / -dos e não se tornando então mais / precisa
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a nossa presença tendo- / -se incumbido o Tenente Joaquim / Domingos da
Natividade de a- / quartelar o destacamento que / ficou concluido no sai 20 na
casa // [fl.191v] –do engenho do proprientario Francisco / Baptista de almeida
ate se constru- / -ir as casas para receber a força / tendo tambem me
intelligenciado / com o Subdelegado voltamos para / esta cidade. // Por alguns
moradores dos lugares, / Princesa foreiros lavradores nas / terras dos Principes
de Joinville es- / trema ao Sudoeste do Parati, e Trez / Barras, sube que os
bugres dei- / chão rastoso de continuas passa- / gens em abundancia vendo-se
fo- / gos nos morros, e destes ultimos / lugares se me apresentarão dous /
lavradores pedindo providencias / com fundados receios de serem / assaltados
os seus estabelecimen- / -tos, ponderando a necessidade de / fazer-se em
cada um desses / trez lugares com que se designasse / vinte guardas
nacionaes os quaes / dispensados do serviço ordinario e / estivessem
encarregados de em dias / indeterminados percorressem o / matto, trabalhar
este que os guar- / -das farião sem estipendio algum // [fl.192] como já
antigamente se praticou / Acho conveniente essa medida, e / por isso leva ao
conhecimento de / Vossa Excelência para deliberar a respeito / mesmo porque
as minhas requi- / sições aos Commandantes da Guarda Nacional / não tem
merecida resposta. // Grata a Vossa Excelência pela solicitude a / favor deste
municipio me permi / tirá espraiarme sobre algumas / conciderações sobre as
accurren- / cias que se tem dado com os bu / -gres, afim de Vossa Excelência
intelligencian- / -do-se providencias como parecer. / Os indigenas tem
assaltado nes- / te municipio por muitas vezes / deixando por signaes de seus
apa- / -recimentos lagos de sangue e até / incendios de casas, eu fui um //
delles pois fazendo um estabeleci- / mento no lugar Palmital conti / -gua as
Tres Barras na estrema / com a Provincia do Paraná onde / se tornaria um
vantajoso esta- / belecimento, queimarão me a / casa, roubarão quanto
acharão / e perdi uns poucos de contos de // [fl.192v] reis e assaltado vime
forçado a / abandonar a cultura de uma fa- / zenda com uma legoa de terras /
em quadro. Nas Tres Barras, / no Saguassú, na Farinha secca, / na Tajuba,
nas Pissarras e ora / em Barra Velha, os feroses botocu- / dos teem comettido
horrores, não se contentão em matar, um- / tilão, estrangulão até innocentes /
de dias de idade, esmagão a pou- / to de ficarem quaze em maça / informe,
nestas ultimas cinco / victimas a uma infeliz mulher / depois a a trem morta
pegarão / pelas pernas e a rasgarão até / ao meio do corpo. Á seis annos /
para mais principiarão a apa- / recer vistigios de bugres no Mor- / ro comprido,
que paralelo com / uma legoa de comprimento se / estende em distancia de
1500 bra- / ças do mar no Taboeiro de Barra / Velha e os moradores não os in/ quietarão em vista das ordens / do Governo; porem os selvagens /
aproveitarão-se disso, forão pouco // [fl.193] a pouco se aproximando e ficarão
por / ultimo essas atrocidades deixando / mais por morta a uma mulher /
gravemente ferida, que felizmen- / te se julga que se restabelecera. / Por isso
julgará Vossa Excelência, que sempre / repetidos esses horrores se há mo- /
tivo de nos convencer da impossi- / bilidade da defesa sem aggreção, / e de ser
miter o emprego de outras / medidas, uma dellas é o procu- / rar-se os
selvagens em seus alo- / jamentos tirar-se-lhes os filhos que / se possa
agarrar, e outras é a / colonisação nesses terrenos ou des / -tacamentos
permanente em Bar- / -ra Velha. Tem-se de antiga data / observado, que os
bugres aparecem / e fazem os roubos desde o mez / de novembro até entrar o
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inver- / -no, mas nunca parecerão com / tanta abundancia, e assim se / Vossa
Excelência precisar fazer retirar o Commandante da Força Policial, é
conveniente / ter-se quem se encarregue do / destacamento, e para issolem- /
bro à Vossa Excelência a Jacintho Zuzarte // [fl.193v] de Freitas e Francisco
Baptista de / Almeida, este ultimo tem-se pres- / tado com os mantimentos para
as / escoltas que entrnaão no mato e / outros de que tem feito não pe- / queno
dispendio. // Deos Guarde a Vossa Excelência / Rio de São Francisco 22 de
Março / de 1866. / Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho / de
Barros Cavalcanti de Albuquerque / Lacerda / Muito Digno Presidente da
Provincia // Delegado de Policia / Antonio Vieira de Araujo
_______________________________________________________________
71) [Doc.136] – fl. 195
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Por officio de Vossa Excelência de 25 de
Maio / ultimo me communicou Vossa Excelência pa- / -ra meu conhecimento,
que ordenara / conservar na Freguezia da Barra / Velha um destacamento da
Guar- / da Nacional composto de 19 pra- / ças commandadas por um superior /
Intelligenciado da deliberação de Vossa Excelência / nesta data faço sciente
tambem / ao Subdelegado daquella Freguesia // Deos Guarde a Vossa
Excelência // rio de São Francisco 4 de junho de 1866 // / Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho de Barros / Cavalcanti de Albuquerque
Lacerda / Digno Presidente da Provincia // O Delegado de Policia / Antonio
Vieira de Araujo
_______________________________________________________________
[fl.195] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Rubrica[?]
Visto[?]
_______________________________________________________________
72) [Doc.137] – fl.196-197v
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Tendo a Vossa Excelência mandado
continuar / destacamento em Barra Velha, / porem de 20 guardas nacionaes
como / tive a honra de propor a Vossa Excelência; / dos guardas que tinhão de
serem / dispensados estvão no mato / em perseguição dos bugres os 17 / que
tiverão 7 dias de vencimento / no mez de Maio, e remettendo-me / o
Commandante da 5ª Companhia os prets / desse mez, exige que me envias- /
se em duplicata e com expli- / -cações; porem não só não o fez / conforme
pedi, como que derigio- / -me o disparatodo officio que / junto passo as mãos
de Vossa Excelência, com / os prets que tambem me enviou / e de que passo a
Vossa Excelência tomar em / concideração essa enconveniencia / para que se
não reproduza. // Esses prets, ou outros que teria de / organiar aqui por não
virem el- / les conformes, não pode serem pa- / gos, porque o Administrador da
/ Mesa de Rendas diz não ter ordem / da Thesouraria para esses paga / mentos, o que communico a Vossa Excelência pa / -ra dar suas ordens. //
[fl.196v] O Commandante da 5º Companhia Tenente João Caeta- / no Vieira
não me merece confian- / ça e temendo alguma grave res- / -ponsabilidade por
falta de cautel- / -la de minha parte tomei o ar- / bitrio de encarregar ao Senhor
Fran- / cisco Baptista de Almeida pes- / soa de confiança morador do / lugar, 2º
supplente do Subdelegado e / 2º Juiz de Paz, para vegiar sobre os /
destacamentos com a Vossa Excelência verá / pela copia junta. Essa medida /

65

provisoria dependente do que Vossa Excelência / determinar melhor, inda não
me / satisfaz, porque para concili- / -ar o interesse de proteger os ha- / bitantes
de Itapacoroy com me- / nos dispendios reduzio-se o des- / -tacamento e
dividio-se, mas / inda acho preciso outra cau- / tella e é que os 10 guardas / do
lugar Perdição ficão no Distri / to Itapacoroy do Termo de Itaja- / hij a falta de
jusrisdição minha / em o Termo de Itajahij pode em- / -baraçar-me,quer na
fiscalisa- / -ção, quer no caso de precisar lá // [fl.197] ir alem de que vendo
mais perto / d’aquella Villa o Delegado lá me- / -lhor pode empregar a
necessaria / vigilancia no destacamento do / lugar Perdição, fazendo-se dos
prets / para não sobre carregar a Mesa / de Rendas daqui, que nem sempre /
terá dinheiro para satisfazer. Ou / tro sim, acho, que para comman- / -dar os
guardas nos destacamentos / serem sempre por cabos , porque / com quanto
pequena, sempre se / poupa diferença no soldo do / sargento, e melhor se
sugeitão / ao que mandar a pessoa encarre- / gada por esta Delegacia e que
se presta gratuitamente. // Levando à presença de Vossa Excelência essas
conciderações espero se servirá / darme suas ordens a respeito / que leva
expendido. // Deos Guarde a Vossa Excelência / Rio de São Francisco 12 de
julho de 1866 / Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho de
Barros Cavalcanti / D’eAlbuquerque Lacerda / Digno Presidente da Provincia //
O Delegado de Policia / Antonio Vieira de Araujo //
_______________________________________________________________
[fl.196] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Venham as
ordens para / destacarem essas praças, / e as communicações, em virtude /
das quaes isso se ordenou. // Convem que o dellegado informe se os guardas
de que fazem men / ção estes prets / são os que se offeceram / para Destacar
/ [corroído]s pontos in[ilegivel]- / [ilegível]ados sem retri- / buição pecunia- / ria,
e medi- / ante somente a / dispensa de / outro que quer serviço.
[fl.196] À margem superior direita escrito com outro punho: Respondido em 22
de Agosto.
[fl.197v] ] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Devolvido por
officio / em 14 de setembro de 1866
_______________________________________________________________
73) [Doc.138] – fl. 198
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Tenho a honra de passas as mãos / de
Vossa Excelência os inclusos officios por co- / pias que hoje recebi pra se
servir / dar-me suas ordens a respeito. // O supplente desta delegacia recean- /
do-se dos aconn ttecimentos dos indi- / -genas e para prevenir desmandos /
dos guardas destacados, encarregou / ao 2º supplente do subdelegado
Francisco / Baptista de Almeida pessoa que é / de confiança para vigiar sobre
os / destacamentos. Esse encarregado que / se presta gratuitamente e com
pre- / -juizo de seu serviço pedio força / para entrar na mata em persegui- / ção
dos bugres que não lhe foi dada / e como tambem de minha parte não / podia
ministrar-lhe recomendei / que vigiassem os destacamentos / prevenido-o de
que communicara / a Vossa Excelência. Nos mesmos officios se fal- / -la em
recrutamento de guardas na- / -cionaes, sendo feito pelo Subdelegado / de
Barra Velha pwlo que determina / a este, que estando autorisados /
Comandantes da Guarda Nacional à recrutarem, que toda / vez que houvesse
algum guarda no / caso de ser recrutado, que avisa-se ao // [fl.198v]
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Comandante do 5º Batalham para fazer e assim e- / vitar-se reclamação. //
Deos Guarde a Vossa Excelência / rio de São Francisco 3 de Agosto de 1866 //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho de Barros / Cavalcanti de
Albuquerque Lacerda / Digno Presidente da Provincia / de Santa Catharina / O
Delegado de Policia / Joaquim Antonio da Silva Barata
_______________________________________________________________
[fl.198v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido
em 11 de Agosto.
_______________________________________________________________
74) ANEXO – fl. 199-200v
Illustríssimo Senhor Participo a Vossa Excelência que / aqui tem aparecido
alguns vestigios / dos jentios assim como foi no ma- / to encontrado o cão que
elles ti- / nhão no Itapucu conhecido por / homns que andavão com Ameri- / co,
e quizerão atirar ao dito cão / não deo tempo e com todos es- / tes vetigios
pedi para o Comandante / da 5ª Companhia alguns guardas fora / do
destacamento, que com estas / noticias não podia tirar gente / do
destacamento e os guardas que / eu pedi era para uns seis dias / mais ou
menos seguir para o ser- / tão, que é onde melhor se pode / conhecer ou
incontrar vestigios cer- / tos, não me quis ceder os guardas / sem ordem
superior, assim rogo / a Vossa Excelência nos alcançar ordem para / que se
possa perseguir os gentios / incontrando-se rastos. Tambem / dou parte a
Vossa Excelência que alguns guar- / das que andarão no mato com / Americo
tem sido perseguindos / para o recrutamento e a 5ª Com- / -panhia esta parte
dos guardas sem / prestar serviço e já foi passada / para a 6ª destacar sem
acabar / esta é homens que não sabem / destes matas e junto remeto a /
resposta de meu officio que veio / do Comandante e Vossa Excelência me dará
mais // [fl.199v] ordens. Deos Guarde a Vossa Illustríssimo Senhor / Delegado
de Policia Barra Velha / 1º de Agosto de 1866. Francisco / Baptista de Almeida.
_______________________________________________________________
Illustríssimo Senhor. Fica em meu poder / o seu officio de data de hoje 30 / de
Julho presente e vou responder / que por ordem superior dei parte / ao Senhor
Commandante interino do / Batalham paraordenara ao commanda- / te da 6
Companhia para destacar os / Guardas de sua Companhia em razão / de se
ter esgotado a minha e já / não ter-o Nº de 40 Praças para / destacarem mais
um mez, por- / que nesse numero se achão doentes / outros impocibilitados por
si ou / por sua familia outros emprega- / -dos como sejão os Espetores, ou- / tros que morão em sertões dentro, que atendendo ao portaria em 2º / via de
Sua Excelência deixo de lançar mão / nos Guardas da Lagoa dos Patos, / e
outros que estão sentral nestes / sertões, que não podem desampa- / rar suas
familias a quem estão / servindo de guarda, para livrar / da invasão dos
indigenas. E tem- / do passando o Commando e destaca- / mento a 6ª
Companhia por or- / dem do Commandante interino do // [fl.200] [sic] Batalham
não posso destacar a 5ª Companhia / sem ordem superior, e logo que / esgote
àquella julgo passará pa- / ra a 5º. Em quanto o Senhor Subde- / legado d e
Barra Velha andar man- / dando recrutar os Guardas de mi- / nha Companhia,
os quaes tenhão / destacado e andarão com o Senhor / Americo em deligencia
de afu- / gentar os Bugres deste lugar e / sertões, a vista de sua represen- /
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tação e de outros cidadões, Vou / fazer sentir ao Illustríssimo Senhor Com- /
mandante superior do Batalham para / dar suas ordens, em quanto dar- / lhe
guardas para correr os ser- / tões por causa dos vistigios dos / gentios que
aparece, e o proprio / cão que com elles andarão ter / aparecido nos matos e
roças, / cujo cão é conhecido ser o propri- / que com os Bugres andarão, jul- /
go prudente que Vossa Senhoria o mande atirar / para que não os acompanhe
mais. / E Vossa Senhoria tem 20 Homens destacados / ahi e perdição a sua
desposição /que estão ganhando soldo, e Vossa Senhoria como / incarregado
dos destacamento / pode lançar mão d’ellas que pa- / -ra isso deve intender-se
com o Senhor / encarregado do destacamento da perdi- / ção o Senhor Alberto
Antonio de / Borba (se julgar de direito e tem // [fl.200v] jurisdição) e reunir
estes guardas e dar su- / -as ordens n’um caso tal, em quanto, / representa o
Senhor Delegado de Policia / do Termo de São Francisco que elle levara ao /
conhecimento de Sua Excelência o qual (dará su- / -as ordens, e virão pelos
canaes competen- / tes athe os Commandantes de Companhi- / -as, que logo
darão execução, e se eu / mandar sem authorisação pelo con- / -trario os
guardas para o mato em / ciguimento dos gentios por tempo, e dias / terei de
pagar por não ter ordem / Superior, só núm caso sofragante / o farei. O
Tenente Commandante da 6ª Compa- / nhia já tem os 20 Guardas pronto que /
no 1º de Agosto proximo futuro lhe serão apresen- / tados e Vossa Senhoria
dará suas ordens como / achar melhor, participando logo ao / Senhor Delegado
de Policia tudo quanto fizer / a esse respeito. Nesta mesma data / vou fazer
sciente ao Senhor Delegado / de Policia para dar suas ordens. Deos Guarde a
Vossa Senhoria. Penha de Itapacoroy / 30 de julho de 1866. Illustríssimo
Senhor Francis- / -co Baptista de Almeida Imcarregado / do Destacamento do
Morro Alto, e Perdi- / -ção na Barra Velha e Penha. O Tenente / Commandante
da 5ª Companhia João Caetano / Vieira. // Conforme / Rio de São Francisco 3
de Agosto de 1866. / O Escrivão interino / Francisco Xavier Caldeira
_______________________________________________________________
75) [Doc.139] – fl.201-201v
Illustríssimo Excelentissimo Senhor / Por officio de 22 de Agosto findo de / termina Vossa Excelência que para resolver / as cerca do assumpto do officio
des- / ta delegacia de 12 de Julho ultimo / cumpria que eu informasse / si os
guardas de que fazem men- / são os prets que acompanharam / o sobre dito
officio, são os que se / offerecerão para destacar nos lu / gares denominados
Princesa e / Tres Barras sem retribuição pe- / cuniaria, e mediante somente / a
dispensa de outro qualquer / serviço. // Cumpre-me em resposta dizer / a
Vossa Excelência, que não são os mês- / mos guardas, os que constão / dos
prets são destacados nos / extremos da Fregueisa de / Barra Velha e
Itapacoroi, esta / pertence ao Termo de Itajahi e / aquella ao desta cidade, o /
lugar Princesa é distante des[ta] / cerca de quatro legoas e as / Tres Barras
regula quatorze le / goas. Esses guardas mensiona- / -dos nos prets estão ate
o presen / -te sem receberem os seus venci- / mentos de soldo e etapa e são //
[fl.201v] os mesmos que Vossa Excelência determinou que / continuasse o
destacamento em / razão do que tive a honra de ponde- / -rar a Vossa
Excelência sobre a falta de segu / rança dos habitantes de Barra Ve- / -lha
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porem reduzidos do numero / de 50 que antes destacarão e nes- / ses prets
tem 17 que andarão no / mato com Americo Antonio de / Oliveira percorrendo o
sertão. Pelo / Delegado Supplente então em exerci- / cio foi mandado modelo
para o / Commandante da Comapnhia fazer outros / prets os quaes
vierãoporem o A- / dministrador da Meza de Rendas / inda não teve ordem da
Thesou- / raria para pagar nem a repar- / tição tem rendimentos para isso. //
Deos Guarde a Vossa Excelência / Rio de São Francisco 4 de Setembro / de
1866. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho de Barros /
Cavalcanti de Albuquerque Lacerda / Digno Presidente da Provincia / O
Delegado de Policia / Joaquim Antonio da Silva Barata
_______________________________________________________________
[fl.201] À margem superior esquerda escrito com outro punho: [Ilegível] os
papeis 8 / de officio faz referencia
[fl.201v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido
em 14 de setembro, e a Fazenda / Provincial
_______________________________________________________________
76) [Doc.140] – fl.202
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Estando o destacamento de Barra Velha
a cinco / meses para sêr pago dos prets, em razões de não / ter havido ordem
para esse fim, o communico / a Vossa Excelência afim de servi-se determinar
que seja / feito esse pagamento. // Communico a Vossa Excelência que os
indigenas têm-se / aproximado da costa da Barra Velha, porém / não têm feito
mal algum, talvez devido / ao receio que lhes inspirou o destacamento, / que
não cessa de vigia-los e de percorrer / o mato. // Deos Guarde a Vossa
Excelência // Rio de São Francisco 22 de Setembro de 1866. // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho de Barros / Cavalcanti de Albuquerque
Lacerda / Digno Presidente da Provincia / O Delegado de Policia / Joaquim
Antonio da Silva Barata
_______________________________________________________________
[fl.202] À margem superior esquerda escrito com outro punho: A Directoria
para / provedenciar de modo / que as praças / do destacamento sejam
[ilegível] / pagos [ ilegível 3 palavras] está a / dever e / o sejam pon / tualmente
/ daqui / em diante.
[fl.202v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Fazenda
Provincial em 12 de outubro.
_______________________________________________________________
77) [Doc.141] – fl.203
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Pela Directoria da Fazenda Provin / cial
foi communicado a Colletoria / desta Cidade que os prets do des- / tacamento
em Barra Velha perten / centes aos meses de Maio e Junho / serião pagos
naquella Reparti- / ção porem não devia passar / do mês de Novembro, pelo
que / remetto os mesmos prrets e pesso / a Vossa Excelência determinar que
suas /importancias sejão entregues ao Comendador Francisco Duarte Silva / a
quem incumba de as receber. // Deos Guarde a Vossa Excelência / Rio de São
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Francisco 22 de Novem- / bro de1866 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Doutor Adolpho de / Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda / Digno
Presidente da Provincia / O Delegado de Policia / Joaquim Antonio da Silva
Barata
_______________________________________________________________
[fl.203] À margem superior esquerda escrito com outro punho: A Directoria /
para satisfazer.
[fl.203v] À margem superior escrito com outro punho: A Fazenda Provincial em
28 de novembro.
_______________________________________________________________
78) [Doc.142] – fl.204
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência o offício / junto que remetteo-me o encarregado do des= /
tacamento de Guarda Nacionais de Bar= / ra Velha, para impedir as correrias
dos bu= / gres desse lugar, afim de que Vossa Excelência se sir= / va dar as
providencias que achar mais / acertadas; sendo para mim muito valio= / sas e
justas as allegações expostas pelo / mesmo encarregado em seu officio // Deos
Guarde a Vossa Excelência / São Francisco 18 de Dezembro de1866. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Adolpho de / Barros Cavalcanti /
de Albuquerque Lacerda / Digno Presidente da Provincia / O Delegado de
Policia / Joaquim Antonio da Silva Barata
_______________________________________________________________
[fl.204] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Ao
commandante superior / para informar, tomando / em consideração o que
propadera[?] o / encarregado do destacamento, / se os guardas constantes de
relação [ilegível] tem motivo / que os isente / do serviço de / guerra.
[fl.204v] Á margem superior esquerda escrito com outro punho: Ao
commandante superior do 3º Commando para / informar em 28 de Dezembro.
_______________________________________________________________
79) [Doc.143] – fl.205-206
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Determinando-me Vossa Excelência em
seu / officio de 15 do mês passado, que veio / acompanhado das copias dos
officios / do Tenente João Caetano Vieira, do / Director Geral da Fasenda
Provincial / e do que a esta Vossa Excelência dirigio, que eu / providenciasse
sobre o pagamento / do prets dos guardas nacionaes desta- / cados em Barra
Velha, o qual foi re- / clamado por aquelle Tenente; tenho / a honra de
responder a Vossa Excelência, que por / esta Delegacia forão dadas as
necessa- / rias providencias logo que ella soube / que os primeiros prets, isto é,
os de Ma- / io e junho, devião ser pagos pela Me- / as de Rendas desta Cidade,
confor- / me a ordem dada pela Thesouraria de / Fasenda, mas que não forão
pagos na / occazião que se os foi receber por estar es- / tar eSsa ordem já
suspença; a dando- / se pelo mesmo tempo o facto de o Tenen- / te João
Caetano vieira dirigir um of- / ficio ao primeiro Supplente desta Dele- / gacia em
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exercício em termos inconve- / nientes, este remetto a Vossa Excelência e
pedio / providencias sobre o referido [sic] // [fl.205v] pagamento, pedido este
que foi re- / petido. O Director Geral, que devia / saber que o Collector desta
cidade / não podia pagar os prets do Semes- / ter findo,deu uma ordem
inexequi- / vel em consequencia do que deixou / este de pagar os referidos
prets e pa- / gou somente os de Julho e Agosto, e / officiou ao mesmo Director.
// Já recebi a importancia daquelles / prets e vou mandala para a Freguezia de
Barra Velha ao encarregado / do destacamento, para fazer os res- / pectivos
pagamentos. // O Director Geral da Fasenda Provin- / cial, que chama de
negligente a au- / thoridade policial, foi a causa da / demora do pagamento dos
prets de / que trato, pois se tivesse dado as / suas ordens opportunammente,
estes / prets estarião pagos, se não antes, / pelo menos na occazião que forão
/ pagos os de Julho e Agosto. // Deos Guarde a Vossa Excelência / São
Francisco 22 de Dezembro de 1866. // [fl.206] Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Doutor Adolpho de / Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, /
Presidente desta Provincia / O Delegado de Policia / Joaquim Antonio da Silva
Barata
_______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1867/1870
1870
Itajai
80) [Doc.116] – fl.201
Copia Illustríssimo Excelentissimo Senhor = // Tendo sido autorisado / por
Vossa Excelência de reqisitar 12 guardas na- / cionaes d’este Termo para
destacarem / na Colonia – Blumenau – afim de afugentar os bugres, tive
ultimamente a honra / d’expor verbalmente a Vossa Excelência os motivos
pelos / quaes evidencia, que o referido destacamento / não corresponde aos
fins desejados, dando / preferencia à proposta do director da / mesma Colonia
o Senhor Doutor Hermann Blumenau / de engajar alli e destacarem 4 policiaes,
/ sendo dous de Cavalaria e dous de / infantaria, e mais 12 Corredores de /
matto, que mediante uma grati- / ficação de 20$000 e talvez mesmo de 15$ reis
/ mensaes, se engava entreos Colonos / brasileiros e allemães; em parte
antigos / pedestres,hoje estabelecidos la é muito / conhecidos com o terreno da
Colonia / bem como interessados na Diligen- / cia por cauza de sua propria
segu- / rança, abrindo os mesmos tambem as / picadas neceSsarias. Peço por
tanto / a Vossa Excelência queira ouvindo o mesmo Director / a respeito,
dignar-se dar suas ordens / para o final realizaçção d’este impor- / tante e muito
urgente serviço. // Deos Guarde a Vossa Excelência – Itajahij 19 de / Agosto de
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1870 = Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco / Ferreira Corrêa,
Doutor Presidente da Provincia / de Santa Catharina = O Delegado de Policia,
Nicolas Halburg. // Conforme o original remettido ao Ministerio / d’Agricultura
em 16 de Setembro de 1870. //
_______________________________________________________________
[fl.204] À margem inferior direita escrito com outro punho: O Secretario do
Governo João Cesario dos Santos
_______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1871/1873
1873
Joinville
81) [Doc.102] – fl.173
TELEGRAMMA
Estação Desterro 5 de Dezembro de 1873
Nº16
Nº de Ordem 39
Do Delegado de Policia do Termo de Joinville
Ao Excelentissimo Senhor Prezidente da Provincia
Rua d

nº

Procedente da Estação de São Francisco
Apresentado às 9 horas 40 minutos da manhã
Recebido às 10 horas 55

minutos da

ll

Expedido às 10 horas 45

minutos da

ll

A Directoria dos Telegraphos roga a todas as pessoas que soffrerem demora na
transmissão ou recebimento de telegrammas, ou tenham quasquer / outro motivo de
queixa, que o participem à mesma afim de habilital-a a regularisar o serviço.

Estou inteirado do theôr do telegramma de Vossa Excelência / de data de
hontem. Faço distribuir nos extremos / da Colonia munição e foguetes. Trez
expedições / de colonos que em diversas direcções tinhão entra- / do nos
mattos para seguir as pezadas dos bugres / voltarão e verificarão que os
bugres ainda se achão / escondidos entre o alto do Rio Secco, e a encrusilha- /
da nas proximidades da estrada. A força de linha / ainda não podia entrar no
matto, como aqui não / há guia apto está aquartelada ao pé da da Serra / e
quando as casas dos colonos, um proprio foi para / o campo campreste para
buscar dali um vaquea / no especial Manoel Rodrigues que se espera a / cada
momento e sob a direcção d’elle à força depo- / is seguirá em procura do
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acampamento dos bugres / Por era maior numero de praças não parece nece /
sario. Villa de Joinville, aos quatro de Dezem / bro de mil oitocentos e setenta e
trez. // Assignado – Carlos Julio Parucker. // O Adjuncto / Antonio José dos
Santos Braga // [fl.173v]
_______________________________________________________________
[fl.173v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Por copia ao
Ministro do Imperio / em 5 de Dezembro de 73
_______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1874/1878
1878
Lages
82) [Doc.61] – fl.137
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Junto remetto por copia a Vossa
Excelência um officio / que me derigio o Subdelegado de Policia / desta cidade
pedidndo providencias para o / bom estar e socegar dos moradores existentes /
no lugar denominado = Rio Bonito – na es- /trada que desta cidade segue para
a de São josé desta Provincia e outros ds cir= / cunvisinhança do mesmo lugar
que se / achão expostos a má indole do gentio bugre; / sobre o que espera que
Vossa Excelência ordenará a res= / peito o que Vossa Excelência em sua
illustrada inteli- / gencia entender. Deos Guarde a Vossa Excelência /
Delegacia de Policia da Cidade de Lages 8 de / Junho de 1878 / Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor Doutor Lourenço Cavalcante de Alburquerque / Doutor
Presidente desta Provincia / Henrique Ribeiro de Cordova / Delegado de Policia
_______________________________________________________________
83) ANEXO – fl.138-138v
Illustrissimo Senhor = Levo ao conhecimento de Vos= / as Senhoria um facto
bastante grave e que meresse / toda a attenção das autoridades locais e
mesmo do / Excelentíssimo Governo Provincial – Dirigindo-me / desta cidade
ao Rio Bonito, afim de exumar um / cadaver, que ali assassinárão, - desde a
entrada dos / mattos até um lugar que denomina-se –Areião- / encontrei
reclamações sobre uma tribu de gentios / que ali existem, fom[na]do ameaças
e adanno àquelles / ifelizes moradores: - não tem um só morador / naquella
estrada que não pedisse auxilio, nos / apuros em que estão: eu nada pude
deliberar, / ora por falta de força, uo por falta de ordens su= / periores etc. – Em
o lugar denominado – Feixo[?] - encon / trei a uma familia que se retirava para
o campo / abandonando suas criações e seus afazeres por só / querião a vida
– He Illustrissimo Senhor, - lasti= / mosa suber-se tais reclamações e nada
deliberar / a respeito, dazendo o papel de uma autoridade / negligente no
cumprimento de seus deveres. – Eu / não fiz mais do que dar-lhes esperança,
que / haveria providencias adecoadas à necessidade, / que igualmente não é
estranha a Vossa Senhoria, / e as outras autoridades desta Comarca – Man= /
dando eu um proprio fazer ums notificação, / do Rio Bonito ao Figueredo, este
proprio foi atacado / na estrada pelos gentios; apparecendo todos os dias /
naquelles moradores animaes mortos feridos – Eu / da minha parte e como
amigo da lavoura, e do / socego publico espero que não só Vossa Senhoria,
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como os demais empregados da justiça não deixa= / mos perecer aquelles
miseraveis habitantes, pe= / dindo ao Excelentissimo governo as providen= //
[fl.138v] cias que o caso exige = Subdelegacia da Cidade / de Lages vinte e
dois de Maio de mil oitocentos e / settenta e oito. = Illustrissimo Senhor
Tenente Coronel / Henrique Ribeiro de Cordova. Dignissimo delegado de /
Policia em exercicio = Joaquim Morato do Conto – subdelegado terceiro
Supplente em exercicio. _______________________________________________________________
Of. DELP para PRESP 1879/1880
Tubarão
1879
84) [Doc.12] – fl.23
Delegacia de Policía da Villa do Tu- / barão em 23 de Dezembro de 1879 //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Acabo neste momento de receber do Su/ bdelegado, do 2º districto Braço do Norte o- / officio que junto encontrara
Vossa Excelência dan- / do-me parte de ter os bugre assaciando / um alemão,
avista do que Vossa Excelência delibe / rará como entender, dexando esta
Delega- / cia d’dar providencías por se achar a- / qui um só policial. // Deos
Guarde a Vossa Excelência // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor
Presidente da Provin / cia De Santa Catharina. // Delegado de Policia / Antonio
Antunes de Souza.
_______________________________________________________________
[fl.23v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: officiou-se ao
Ministro / d’ Agricultura em 2 de Janeiro / 79
______________________________________________________________
85) ANEXO – fl.24-24v
Illustríssimo Senhor // De comformidade com a lei, cum / preme – odever – de
comunicar a Vossa Senhoria, que no dia 21 do corrente, / fui, partiçipado pelo
Inspetor João Meira. Que no dia 21 do mesmo / tinha sido aSaçiando pelo os
Bugres / o Colono Carllos Lustemberg,, / na mesma ocazião fui ao lugar do - /
Sinistro levando diverças peçoas / alemaes Brasileiras em com- / itrei o
Cadavel do morto com 2 fre- / xas,, hua do lado direito atra- / veçando o
Coração,, outra do mesmo la= / do fixada na virilha, cauzando- / a morte
istantanea, é duro ve[r] / o modo desumano como esces in= / dios acabão o
homem trabalhador / Pois fasço sientificar a Vossa Senhoria que / toda a
Colonia seaxa ameaçada, / em serconstançia de poderem / fazerem seus
trabalho – com liber- /dade. Eu mesmo estou privado de com / prir com meus
dever por falta de- / homes, e – lançar mão- dos meios que / poça – melhorar –
esta triste privação / em acordo com Vossa Senhoria / peço em nome dos que

74

me requi- // [fl.24v] zitão, Vossa Senhoria levar ao conhecimento de Sua
Excelência eu temo que estes povos tenhão de so- / frer em vista da pocafe
que estes indios estão / fazendo – do Sul ao Norte por cauza da colon /
[nizadora]? ter oprimido otereno daquella / parte / Deos Guarde Vossa
Senhoria / Antonio Antunes de Souza / Delegado de Policia da Villa / do
Tubarão / Pedro Zeferino da Costa / Sobdelegado de Poliçia
_______________________________________________________________
Tubarão
1880
86) [Doc.42] – fl.80
Subdelegacia em São Gabriel do 3º destrito / do termo da villa do Tubarão em
11 de outubro / de1880 // Illustrissimo Senhor // Desde apedido que Vossa
Senhoria me fes para eu emfor- / mar aserca dos vistigios dos buguer[o]s athe
agora / nada pude enformar rasão[?] por não ter ci- / ença serta hoji como tive
siença serta lhe par- / ticipo que indo o Senhor Manoel Miranda caçar Rio /
ariba em controu tanto vistigios de bugres que / mete medo muito oso de
animas e de gado que / elles tem matado dos morador seguiro para o- / lado
do caminho da Cerra aonde acho huma / tigela delles oque lhe mano hum
pedaço / para Vossa Senhoria ver he porora oque tenho ainfor- / mar a Vossa
Senhoria athe esta dacta // Deos Guarde a Vossa Senhoria // Illustrissimo
Senhor Antonio Antunes de Sousa / Delegado do Termo da Villa do Tubarão /
do 1º Suplente do Subdelegado de policia do mesmo. / João Antunes Sobrinho
_______________________________________________________________
87) ANEXO – fl.81
Subdelegacia de Policia em São Gabriel / no 3º destito do Termo da Villa do
Tubarão / em 19 de outubro de 1880 // Illustríssimo Senhor // ontem anoite
chegou-me em minha / casa oSenhor Manoel Miranda disendo que os bugres /
estão aboraca[do] no caminho velho da Serra do Tu- / borão no lugar dominado
Almazem perto da colo- / nia de Almazem que são bastante eque Manoel Mi- /
randa foi ver topou logo Alguns porcos do mattos / mortos por elle eque tinha
hum trilho bastante / grande feito por elles pois os bugres já mataro os / mullos
do Senhor Manoel Grigorio etendo tão bem ma- / tado Algumas reis dos
morador hora isto não esta / bom assim levo ao conhecimento de Vossa
Senhoria a fim de / Vossa Senhoria dar asuas ordem como lhe comvier
abenefiçio / destes pobres colonos porque estou vendo que Alguns vão /
padecer na mãos destes brutos Vossa Senhoria me queira despen- / sar
Alguns erro de palavra no causo Vossa Senhoria tenho / de offcial ao
Excelentíssimo Senhor Dotor chefe de Poliçia / querendo pode remeter este
meu officio para / que fique bem entendido quem lhe escrevo // Deos guarde a
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Vossa Senhoria / Illustrissimo Senhor Antonio Antunes de Sousa / Delegado de
Policia do Termo da Vella do Tubarão / do 1º Suplente do Subdelegado de
Poliçia / João Antunes Sobrinho
_______________________________________________________________
1880
Itajaí
88) [Doc.60] – fl.114
Delegacia de Policia de Itaja / hij 2 Dezembro 1880 // Illustrissimo
Excelentissimo Senhor // Tenho a honra de transmi / tir a Vossa Excelencia o
officio incluzo que / me dirigio o Inspetor de Quar- / teirão 10, da Freguesia de
São Pe / dro Apostolo do Gaspar, sobre / o apparecimento dos bugres, pa- / ra
que Vossa Excelencia se digne providenciar como julgar conve- / niente. //
Deos Guarde a Vossa Excelencia // Illustrissimo Excelentissimo Doutor João
Rodrigues / Chaves. / Muito Digno Presidente da Provincia // O Delegado José
Pereira Liberato
_______________________________________________________________
[fl.114] À margem sesquerda escrito com outro punho: Informe o Mestre
Doutor Chefe de Policia / Palacio da Presidencia, 4 de Dezembro / de 1880
[ilegível]
_______________________________________________________________
89) [Doc.61] – fl.115-115v
Illustríssimo Senhor // Participo a Vossa Senhoria que nesta povoação / do
Belchior ( no Salto e Seus afluentes tem / aparecido muitos vestigios dos
bugres, apon- / to de quererem dar aSalto, n’algumas ca- / zas deste bairro.
Acontesse que no dia / 22 do Corrente mez, estando ofilho de Já= / cintho
Ramos na beira da roça onde / seu pai estava trabalhando, ecomo o - / menino
retirose pequena distacia; tres/ bugres avançarão-lhe com ofim de care= / gar
= o referido menino: a providencia / foi o menino andar com uma arma de= /
fogo, quando vio os bugres apontou / a arma e gritou pelo pai, que junto esta- /
va, e como este avançou gritando os selva- / gem retirão-se, assim conseguio
escapar / seu filho. Alem disso tem constante= / mente aparecido muitos
vestigios. // Porem a povoação está em sobresaltos / não podem deixar suas
familias por dia / ou horas neste Sertão, por isso. // Pedem a Vossa Senhoria
representar do facto ao / Excelentissimo Senhor Presidente da provincia afim /
de mandar uma escolta espantar os / bugres, para socego e tranquilidade
desta / povoação // Deos Guarde a Vossa Senhoria // Illustríssimo // [fl.115v]
[sic] Senhor José Pereira Liberato / Mestre Doutor Delegado de Policia do
Termo / de Itajahij / Freguazia de São Pedro Apostolo / 27 de Novembro de
1880 // O inspetor do 10º Guarteirão / José Antonio Barreto
_______________________________________________________________
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Of. DELP para PRESP 1883/1884
1883
Tubarão
90) [Doc.10] – fl.20
Delegacia de Policia do Termo do Tuba- / rão, em 9 de Fevereiro de 1883 //
Illustríssimo Excelentissimo Senhor // Com este, envio a Vossa Excelencia uma
flecha / em que ontehontem um indigena / ferira gravemente a um italiano da /
ex-colonia Azambuja. // Outro facto, egual, se dera no lu- / gar “Caypora”, e
assim, para preve- / nir maiores dannos, ceria de grande / utilidade que Vossa
Excelencia dera algumas pro- / videncias. // Deus Guarde a Vossa Excelencia //
Illustrissimo Excelentissimo Senhor Vice Presidente da Provincia / de Santa
Catharina // O Delegado de Policia / Glycerio Alves de Boaventura
_______________________________________________________________
[fl.20] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Informe o Senhor
Doutor Chefe de / Policia. Palacio da Presi- / dencia, 19 de Fevereiro / de 1883
[Pinto de Lucas] ?
[fl.20] À margem inferior esquerda escrito com outro punho: 176
[fl.20v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido em
22 / do corrente
_______________________________________________________________
1883
Araranguá
91) [Doc.12] – fl.23-23v
Delegacia de Policia da Villa de Araran- / guá, 11 dde Outubro de 1883 // Hoje
as 4 horas da tarde recebi / telegramma de Vossa Excelência ordenando / s
esta Delegacia para fazer a bati- /da no selvagens; Cumpre respo- / der a
Vossa Excelência que tenho pessoal prom- / pto, porem não querem seguir
sem / que lhade munição e sustento. // Deos Guarde a Vossa Excelência //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da / Provincia de Santa
Catharina // João Gonçalves Perfeito / Delegado dde Policia
_______________________________________________________________
[fl.23] À margem superior esquerda escrito com outro punho: (Resposta no
verso da folha em branco)
[fl.21] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido
Delegado[?] / em 19 de Setembro / 83_______________________________________________________________
92)[Doc.13] – fl.24
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Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Cumpre-me rresponder o officio / de
Vossa Excelência, de 20 de Outubro, e fazer / sciente, de que não se tem dado
no- / vas correrias, constando porem, es- / tarem alojados para mais de duzen/ tos selvagens, no logar denomina- / do Coqueiros, a curta distancia do / lugar
onde se deo a ultima corre- / ria, e, sendo esse numero de selva- / gens, não
será possivel batel-os / com menos de quarenta homens / bem municiados.
Aguardo as ordens / de Vossa Excelência para poder cumporl-as / quando se
fizer preciso. // Deus Guarde a Vossa Excelência / Illustríssimo Excelentíssimo
Senhor Doutor Francisco Luis / da Gama Roza // [fl.24v] Digníssimo Presidente
da Provincia / Delegacia de Policia da Villa do / Araranguá em 4 de Novembro
de 1883 // João Gonçalves Perfeito / Delegado de Policia
_______________________________________________________________
[fl.23v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Rubrica
_______________________________________________________________
1883
São Francisco
93) [Doc.28] – fl.54
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação do Desterro, 19 de Fevereiro de 1883
Telegramma N. 75
Hora de apresentação 8,10m
Numero de palavras 78 pagas 82
Recebido de Joinville
A’s 9 H 25 m. nt
Assignatura do Telegraphista

Ny

Procedente de São Francisco

Numero de Ordem 267
Remetido _________________

Assignatura do Telegraphista Expedidor

Fl

Data:_______ Hora__________ m.______
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Endereço................................................

Ao Excelentíssimo Senhor Presi/dente da Provincia

Acabo de receber communi[ca]ção / de no dia 16 pelas 12 horas do dia / serem
assaltados diversos mora- / dores do Jaragua, por uma mul- / tidão de gentios,
deixando gra- / vemente feridos Philadelphio Ma- / riano, uma filha deste e uma
ou- //

Nome
e
morada
Remetente..............

// [fl.55]

do O Delegado de / Policia, João Ri- /
cardo Pereira

REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação do Desterro, 19 de Fevereiro de 1883
Telegramma N. _____
Hora de apresentação _______
Numero de palavras___ pagas____
Recebido de
A’s ____ H_____ m._____

Numero de Ordem ____
Remetido _________________

2

Assignatura do Telegraphista

Assignatura do Telegraphista Expedidor

Ny

Fl

Endereço................................................

// [fl.55] tra de Francisco dos Santos. Com / pequenos recursos, retiraram- / se
deixando muitas flechas e ar- / cos pedem providencias a afugen- / tar os
selvagens a livrar os po- / bres moradores d’aquelle logar.

Nome
e
morada
Remettente..............

do O Delegado de / Policia, João Ri- /
cardo Pereira

_______________________________________________________________
[fl.54] À margem superior esquerda escrito com outro punho: S.P. Rubrica
[fl.54v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Por copia ao
Ministério / da Agricultura / em 20
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94) [Doc.29] – fl.56
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação Central, 20 de Fevereiro de 1883

Telegramma N. 78
Hora de apresentação 8,30minutos
Numero de palavras 56 pagas 62
Recebido de Joinville
A’s 9 H 50 m. minutos
Assignatura do Telegraphista

Ny

Procedente de São Francisco

Numero de Ordem 280
Remetido _________________

Hora de expedição 9,50 m. não tem
Assignatura do Telegraphista Expedidor

rubrica

Data:_______ Hora__________ m.______

Endereço................................................ Ao Excelentíssimo Senhor Presi- /
dente da Provincia
Acabo de receber communi- / cação do Subdelegado do Itapocú / de terem os
gentios no dia 17 as- / saltado por segunda vez no Jaraguá. Não encontrando /
morador nas casas por terem / se retirado junto a fasenda do / Doutor Jordão
queimarão algumas. / Filha de Philadelphio já falle- / cio, pede providencia.

Nome
e
morada
Remettente..............

do O Delegado de / Policia, João Ri- /
cardo Pereira

_______________________________________________________________
[fl.56] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Ao Doutor Chefe
de Policia
[fl.56v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido /
em 22 [ilegível]
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1884
Tubarão
95) [Doc.48] – fl.90
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação do Central, 20 de Março de 1884
Telegramma N. 30
Hora de apresentação 6 pm
Numero de palavras 98 pagas 105
Recebido de
A’s 6 H 35 m. pm
Assignatura do Telegraphista

Cb

Procedente de Tubarão

Numero de Ordem 282
Remetido _________________

Hora de expedição 6,40 m. pm
Assignatura do Telegraphista Expedidor

[ilegível]

Data:_______ Hora__________ m.______

Endereço................................................ Excelentíssimo
Senhor
Presidente / da Provincia

Doutor

A Commissão communica a Vossa Excelência, que / em 13 do Corrrente os
selvagens assal- / tarão novamente Urussanga – Azam- / buja, alem terem
praticado diversos fur- / tos, ferirão um italiano que está gra- / ve. Este ultimo
assalto amedron- /tou italianos alli moradores, / que não sendo dadas energicas
pro- / videncias abandonarão lotes co- / mo promettem. Colonos querem /
gratuitamente bater o matto sob / direcção d’esta Commisão mediante /
munição, cosmetíveis e praticos pa- / ra guialos. Guantia destinada para este
serviço =

Nome e morada do Remettente.............. O Delegado de / Policia, João Ri- /
cardo Pereira
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// [fl.91]
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação Central,.......de............ de 188......
Telegramma N. _____
Hora de apresentação _______
Numero de palavras___ pagas____
Recebido de
A’s ____ H_____ m._____
Assignatura do Telegraphista

..................................................................

Numero de Ordem ____
Remetido _________________

2
Assignatura do Telegraphista Expedidor

.................................................................

Endereço................................................

// [fl.91] exigguo, com ella nada se / pode fazer. Espera ordens de= /
Excelência. // Pela Commisão, / Glycerio Alves de Souza

Vossa

Nome e morada do Remettente.............. .........................................................
_______________________________________________________________
[fl.90v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido em
21 de Março / de 1884
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96) ANEXO - fl.92
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação do Desterro, 21 de Março de 1884
Telegramma N. 36
Hora de apresentação 7,30
Numero de palavras 78 pagas 79
Recebido de Tubarão
A’s 8 H ___ m. mt

Numero de Ordem 301
Remetido _________________

Hora de expedição 8,2 m. mt

Assignatura do Telegraphista

Assignatura do Telegraphista Expedidor

Cb

Procedente de Tubarão

Faraco

Data:_______ Hora__________ m.______

Endereço................................................

Excelentíssimo Presidente / da
Provincia

Commissão reponde telegramma / Não se encontra batidores de matto - /
italianos de Azambuja querem bater bu- / gres em grande companhia 200 ho- /
mens talvez temem ir em pequeno numero / Consta que 25 homens vindos do
Arar / guá abatel-os voltarão do apovoa- / mento em vista so grande numero. /
italianos exigem comida munições, / guias. Expedição poderá durar 6 a 8 / dias.
Despejá de um conto de reis ao / menos.
Nome
e
morada
Remettente..............

do
Glycerio Alves BoavenDelegado de Po- / licia

/

tura

______________________________________________________________
[fl.92] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Respondido em
22
[fl.92] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Rubrica
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Of. DELP para PRESP 1885/1888
1886
São Sebastião deTijucas

97) [Doc.54] – fl.79-80
Delegacia de Policia da Villa de São Sebastião de / Tijucas 15 de Janeiro de
1886 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Em cumprimento do que
determinou Vossa Excelência em / offício de 4 do corrente, só recebido à 7,
entendi ou- / vir ao subdelegado de Policia da “Nova Trento” cuja resposta
tenho a honra passar às mãos de Vossa Excelência. // No porposito,
entretanto, de tornar mais exclare= / cido o facto de que se trata, deligenciei
informações - / co[n]he[c]endo]: // Que, o terreno do “Mocha” à oito annos
aproximada- / mente, sesmado e destribuido por trinta e seis colonos, inclusive
Busnardo Domenico, praticaram estes actos / de posse, como derribadas de
matas e algumas planta- / ções – não aproveitadas, pelas razão ponderosa da
fal= / ta de estrada, pois, serviam-se por ligeiras picadas, / quando a frequencia
dos Selvagens, os trasia atemo= / risados e em continuo sobre- salto. // que, o
dito terreno, além de demorar pouco as / séde da colonia, é fertil e ub[e]rrimo,
com o notavel / influencia de Ser pouco montanhoso, sendo a par= / te baixa,
ou varzea, a que offerece maior vantagem / por sua regular extensão –
condições estas que fa= / cham de certo modo no “Bonito” e no contiguo,
denomiado “Vassugãna” ambos sensivelmente central / e muito frequentado
pelos indigenas // [fl. 79v] Que, os colonos recem-chegados, compõe-se de
sete ( e não cinco) familias, attingindo o numero de trinta e /sete ( e não trinta
cinco) pessoas, achegando estas – fo= / ram chamadas por seu parente, dito
Busnardo, que, / de sua voz, declara tambem, haver confiado em o Edital /
affixado, cerca de um anno, pelo ex- Director...e pelo qual / éram convidados
os colonos, mandaram vir da Europa / Seus parentes, sendo a passagem paga
pelo Estado. // Que, por tanto, chegados os recem- vindos, a expen- / sas suas,
entendiam não dever aceitar os lotes que / se lhas indicava no “Bonito” visto
ser o terreno, se- / gundo o exame feito possoalmente, inferior ao do “mocha” /
onde preferiam, eno que muito confiavam no alto cri= / terio e justiça de Vossa
Excelência. // Que, entre as duas principaes influencias da “No= / va Trento”,
os negociantes Tenente Coronel Henrique Carlos / Boiteux e Francisco
Gustavo (o proprio subdelegado) rei= / na asedume para com o referido
Busnardo – o / primeiro, possuidor de dous engenhos de Serrar ma= / Deiras,
busca por isso, e de modo sorrateiro, arredar / a familia Busnardo, com o qual
não conta, da posse / dos lotes do “Mocha” visto esperar d’ali resultados /
vantajosos – o segundo, porque marcador de lotes // [fl.80] que lha há sido sido
destribuidos, pretende ora, com os / dous ultimos, ainda obtidos no “Bonito” –
senão elevados / a altos preços, com a entrada dos colonos, que sem duvida /
farão internar-se os indios, certamente, com os mes= / mos jogar
especulativamente. // Que, Busnardo Domenico, jamais possuindo outro lote /
de terras, por destribuição, que não o do “Mocha”, onde / possua uma casa que
edificou, todavia há sido amea- / çado pelo subdelegado, que o impdeia do
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exercicio de actos / em sua posse constituida. // São estas, finalmente, as
informações, que, no curto, / perido de oito dias, me foi possivel alcançar, sem
com= / seguir, porem, base, por onde podesse formar juiso se- / guro acerca de
Busnardo, influenciado, com insi= / nuações especiais, sobre os emigrantes,
seus parentes, / parecendo-me portanto, que estes, só por si procedem / e se
dirigem. // Deos Guarde a Vossa Excelência // Illustríssimo Excelentíssimo
Senhor Doutor Francisco José da Rocha / M[uito] D[igno] Presidente da
Provincia de Santa / Catharina // O Delegado de Policia / José Joaquim Gomes
_______________________________________________________________
98) ANEXO 01 – fl.81-82v
Subdelegado de Policia do Distrito / de Nova Trento em 11 de Janeiro de 1886
// Illustrissimo Senhor // Em observancia ao officio de Vossa Excelência datado
de 7 / do corrente cumpre-me informar o seguinte: / É exato ter chegado a esta
sede no dia 26 do mez findo / 5 familhas de emigrantes espontaneas
compostas de / 35 pessoas de ambos os sexos cujas familhas ho= / spedarãose em caza do ex colono Busnardo Domenico / actualmente naturalizado
estabelecido n’este di= / strito com caza de Negocios, o qual tendoce achado /
no Itajai para receber seu Irmão ( chefe de uma dessas / familhas[ )], foi
encaregado de fornecer a alimentação / ao dictos emigrantes. // Tres dias
depois tendo aqui chegado o Agrimensor / Rodrigres Lima incumbido do
Estabelecimento dos / emigrantes, dirigiuse a estas em caza de Busnar= / do
Domenico verificando que se acharão peitados / por este, para só receberem
lotes no Riberão do / Molha em cujo lugar tenciona Busnardo e= / stabelecer
seu Irmão e a familha. // Parece que a realmente interesse por parte de /
Busnardo em conseguir o estabelecimento des= / sas familhas no Ribeirão do
Molha porque tendo / liberado construir n’aquella zona úm engenho / de cerar
madeiras, contando com a vinda de seu / Irmão e outras familhas, para lá se
introdu= / [fl.81v] zio com diversos trabalhadores derrubando uma area de / 200
metros em quadro construiu um rancho e dan / do principio aos trabalhos
relactivos ao Engenho. // Chegando este facto ao conhecimento desta
Subdelega / cia foi Busnardo notificado para parar com o tra= / balho e
apresentar titulos legaes, desobedecendo e com / tinuando a mandar trabalhar,
officiei em dacta 3 / do corrente ao Doutor Juis Municipal do termo communican
/ do ó occorido pedindo instruções, em a cujo offici[o] / me respondeo em data
4 do corrente simplesmen[te] / Acabo de receber o officio, fico sciente do que
me co- / munica, havendo notar que em vista da Lei e / tambem attribuição da
Autoridade policial viagiar / a conservação das matos e florestas publicas no
se[u] / respectivo districto; nada mais. // Com a chegada do Agrimensor
Rodrigues Lima ficou / este sciente do procedimento de Busnardo, tanto em /
relação aos terrenos devolutos, como aos Colonos aos qua / es convidou para
no dia seguinte irem áo Bonito recebe[r] / seus lotes elles assim prometerão,
Seguindo para / aquelle ponto o dito Agrimensor aquelle ponto
e / vendo que os colonos não compareciam que / poco caso fizerão; fez as
destribuição dos lotes e / mandando em seguinda fazer sciente aos co / lonos
que allegarão não irem por serem / poucas familhas e sendo o lugar sugeito a /
ataque dos selvagens. Continuando Busnar / do seu trabalho allegando que a
Camara de / Tijucas havia reconhecido o dirreito que tinha / em o Lote do
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Molhaa; esta subdelegacia dirigiu / se ao Doutor Juis Municipal pedindo
esclareci / mento, obtendo por resposta que remettia [a] / esta subdelegacia
para os Artigos 38-39 do // [fl.82] decreto Nº 4824 de 22 de Novembro de 1871.
E mais / disposições em vigor as quaes esta subdelegacia is= / gnora por não
ter o possuir as colleçãos de Lei e / decizãos do Governo, razão porque pedeuse os escla= / recimentos precisos para proceder em regra. / Covem mais
informar a Vossa Excelência o seguinte / Em 1878 foi medido comprimento o
terreno compreendido no / Ribeirão do Molha entre as linhas Trinta Reis,
Varjera / pequena e alto Braço o qual foi dividido em lotes / ruraes que forão
destribuidos a diversos colonos em- / ter os quaes Busnardo Domenico, elles
fizerão pe= / quena derubadas plantando uma so vez úm pouco de / Milho.
Feita esta colheta abandonarão todos retei= / rãodose di la sem construir nem
um so ran= / cho. Alguns forão para fora da Provincia ou= / tros aqui ficarão
inclusivo Busnardo que estabe= / lece-se na sede com caza de negocio. Mais
tarde pro= / cedendo-se por ordem superior à medição definitiva / dos lotes do
districto, deixou a commisão de medir / a Linha Riberão do Molha e parte da
dos Trinta Reis / por estar completamente abandonada. Não a meio / que /
procedendosé ao Recenciamneto do districto, / n’elle não foi compr[e]hendido
aquella linnha , / pela mesma razão Entretanto, depois de oitos / annos,
lembroucé Busnardo que la exista um / lote que lhe fora dexignado e no qual
podia / estabelecer outra familha em seu logar. E / portanto evidente que os
colonos recemchegados não querem lotes no Bonito ou Lajeado, porque /
esperão conseguir no Molha, conforme lhespromette / Busnardo Domenico que
terrá a sua disposição / as madeiras dos lotes que por ventura foram /
novamente medidas naquella linha / E // [fl.82v] É quanto me cumpre informar
respei[to] // Deos Guarde à Vossa Excelência / Illustríssimo Senhor Delegado
de Policia do / Termo de Tijucas // O subdelegado de Policia / Francisco
Gottardi
99) ANEXO 02 – fl. 83-84v
Copia / Subdelegado de Policia do Distrito de / Nova Trento em 11 de Janeiro
de 1886 // Illustrissimo Senhor // Em observancia ao officio de Vossa
Excelência da / tado de 7 do corrente cumpre-me informar / o seguinte: É exato
ter chegado a esta / sede no dia 26 do mez findo 5 familhas de / emigrantes
espontaneas compostas de 35 pessoas / de ambos os sexos cujas familhas
hospedarão-se / em casa do ex colono Busnardo Domenico actualmen / te
naturalizado estabelecido n’este Distrito com casa / de Negocios, o qual tendose achado no Itajahij para / receber seu Irmão ( chefe de uma dessas familhas),
/ foi encaregado de fornecer a alimentação aos- / ditos Emigrantes. // Tres dias
depois, e tendo aqui chegado o Agri- / mensor Rodrigres Lima incumbido do
Estabe- / lecimento dos Emigrantes, dirigiu-se a estes / em casa de Busnardo
Domenico, verificando que - / se acharão peitados por este, para só receberem
/ lotes no riberão do / Molha em cujo lugar tenciona / Busnardo estabelecer seu
Irmão e a familha. // Parece que há realmente interesse particulares diz / por
parte de Busnardo em conseguir o estabelecimen= / to d’essas familhas no
Ribeirão do Molha porque tendo / deliberado construir n’aquella zona, que é
devoluta / um engenho, de serrar madeiras, contando com / a vinda de seu
Irmão e outras familhas, para / lá se introduzio com diversos trabalhadores,
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derruban / do // [fl.83v] uma area de 200 metros em quadro construiu / um
rancho e dando principio aos trabalhos relati / vos áo Engenho. // Chegando
este facto ao conhecimento d’esta Sub / delegacia foi Busnardo notificado para
parar / com o trabalho e apresentar titulos legaés, deso / bedecendo e
continuando a mandar trabalhar, offi / ciei em data de 3 do corrente ao Doutor
Juiz Municipal / do termo communicando ó occurido pedindo ins / trucções, a
cujo officio-me respondeo em data de / 4 do corrente seguinte: // Acabo de
receber o officio de Vossa Senhoria datado de hotem / e em resposta tenho de
dizer que fico sciente do / que me communica, devendo notar que / em vista
da Lei é tambem attribuição da auto / ridade policial viagiar a conservação dos
matos / e florestas publicas no seu respectivo districto / Com a chegada do
Agrimensor Rodrigues / Lima ficou este sciente do procedimento de Bus /
nardo, tanto em relação aos terrenos devolutos, como / aos Colonos aos
quaes convidou para no dia se / guinte irem áo Bonito receber seus lotes . Elles
/ assim prometerão, Seguindo para aquelle ponto / o dito Agrimensor e / vendo
que não compareciam / os colonos que pouco caso fizerão, fez as desti / nação
dos lotes, mandando em seguida fazer // [fl.84] sciente aos colonos que
allegarão não irem por se- / rem poucas familhas e sendo o lugar sugeito a
ataques / dos selvagens, continuando Busnardo em seu tra- / balho, allegando
que a Cammara de Tijucas havia / reconhecido o direito que tinha em o Lote do
Molha, / esta subdelegacia dirigiu-se ao Doutor Juiz Municipal / pedindo
esclarecimento, obtendo por resposta, / que remette a esta subdelegacia por
os Artigos 38e39 / do Decreto Nº 4824 de 22 de Novembro de 1871 e mais - /
disposições em vigor, as quaes esta subdelegacia ig- / nora por não ter o
possuir as colleçõess de Leis e deci: ções do Governo, razão porque pedio-se
os [es]clareci / mentos precisos para proceder em regra. / Covem mais informar
a Vossa Excelência o seguinte: / Em 1878 foi medido o terreno compreendido
no / Ribeirão do Molha entre as linhas Trinta Reis- Varzea / pequena e Alto
Braço o qual foi dividido em lotes / ruraes que forão destribuidos a diversos
colonos, - entre / elles - Busnardo Domenico, os quaes fizerão pequenaos /
derrubadas plantando apenas Milho uma só vez. / Feito esta colheta
abandonarão todas e retirarão-se / sem que construissem ao menos um
rancho. / Algum foi para fora da Provincia, outros aqui fica / rão incluido
Busnardo que estabeleceo-se na séde / com caza de negocio. Mais tarde
procedendo-se / por ordem superior à medição definitiva dos / lotes do
Districto, deixou a commisão de medir a Linha Riberão do Molha e parte da dos
Trinta reis / por estar completamente abandonada. Não há / muito que,
procedendo-se ao recenciamneto do Districto, n’elle não foi comprehendido
aquella linha, / pela mesma razão, entretanto, depois de 8 annos, lem / brar-se
Busnardo que la exista um lote que lhe / fora // [fl.84v] [sic] designado e no qual
podia estabelecer outra / familha em seu lugar. E por tanto evidente que os /
colonos recem chegados não querem lotes no Boni / to ou Lageado, porque /
esperão conseguir no Molha / conforme lhes promette Busnardo, que tera a /
sua disposição as madeiras dos lotes que por ventura fo / rem novamente
medidas naquella linha // É quanto me cumpre informar a respeito. // Deos
Guarde à Vossa Excelência / Illustríssimo Senhor Delegado de Policia do
Termo de Tijucas // O subdelegado de Policia / Francisco Gottardi
_______________________________________________________________
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1887
São Joaquim da Costa da Serra

100) [Doc.123] – fl.182-182v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tendo-me sido reclamado, por diversos
/ moradores contiguos a Serra do Imaru- / hij deste districto providencias para
re- / pelir qualquer hostilidade que possão haver pelos indigenas selvagens,
que / frequentão de continuo aquelas pasa- / gens, aproximando-se de seus
moradores / a ponto de viverem elles em sobre sal- / tos, com suas familias, e a
perigo / de vida, Não me é possivel dar / as providencias reclamados, Sem /
que este juiso tenha formal com- / sentimento de Vossa Excelência mandando
/ a este juiso deliberar sob o cazo, / de milhor evitar qualquer eventua- / lidade
que possa dar-se nos mora- / dores, com aqueles selvagens.

Impetra mais esta Delegacia de Vossa Excelência / um pequeno destacamento
de 4 praças do corpo policial desta Provincia, para destacarem nesta / Villa,
afim de conter com mais / evidencia, as necessidades de que / Caresse este
municipio, por bem da / garantia e mesmo da moralidade / publica, dando as
autoridades / desta localidade a força de que é / mister em prol do direito
individu= / al, e justiça publica. / Deos Guarde a Vossa Excelência / Delegacia
de Policia da Villa de São Joa= / quim da Costa da Serra, 9 de Agosto / de
1887 / // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco José / da Rocha,
Diginíssimo Presidente da Pro- / vincia de Santa Catharina // O 1º Supplente
em exersisio / Manoel Joze Pereira
_______________________________________________________________
[fl.182] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Ao Senhor
Doutor Chefe de / Policia Palacio da Presidencia / 29 de Agosto de 1887.
F.Ja[ilegível]
[fl.182] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Dê-se
conhecimento d’esta requisição – ao tenente Dele- / gado de São Joaquim da
Costa da Serra, recomendando-lhe / que tenha na devida consideração e em /
expõe o / officiante. / A este responda o communi / cando isso, e que logo em
seja.
[fl.182] À margem inferior esquerda escrito com outro punho: (1448)
[fl.182v] À margem superior esquerda escrito com outro punho: possivel,
mandarei – hu[m] refor- / ço, convindo em se acautelar / porem os bugres não
atacam si, / não com certeza de bom exito ou / em represalia.
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Of. DELP para PRESP 1889
1889
Blumenau
101) [Doc.16] – fl.24-24v
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da Provincia de / Santa
Catharina / Incluido remetto a Vossa Excelência a conta das despesas / feitas
pelo Subdelegado de Indaijal, sob minha responsabilidade / de por ordem de
Vossa Excelência informo o Telegrama / na inportançia de Reis 214,820 como
mostra as contas - / juntas – podendo Vossa Excelência que se digne mandar o
/ pagamento // Deos Guarde a Vossa Excelência // Blumenau 20 de Junho de
1889. O Delegado de Policia do termo de Blumenau / Louis[?] [ilegível]
_______________________________________________________________
[fl.24] À margem a esquerda escrito com outro punho: Informe a Thesouraria
de Fazenda / Palacio da Presidencia, 1º de Julho / de 1889 / [Ilegível]
[fl.24] À margem a esquerda escrito com outro punho: Subscrevo os /
pareceres da / Contadoria e / Procuradoria / da Fazenda, 12 / de Julho de /
1889. / I Inspetor interino / Alfredo Theotonio da Costa
[fl.24] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Attendido e
respondido / em 26 de agosto[?] de 89
[fl.24] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Satisfaça a
exigencia da Thesouraria.
[fl.24] À margem a esquerda escrito com outro punho: Informe novamente a
Thesouraria de / Fazenda Palacio da Presidencia, 9 de setembro / de 1889 /
[ilegível]
_______________________________________________________________
102) ANEXO 01 - fl.25
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor / A contadoria ainda impugna o pagamento
da folha / de batedores de matto, na imortancia de 165$000 reis, por / falta das
prespectivas quitações; mas estas pódem ser pas- / sadas no acto do
pagamento, si Vossa Excelência ordenar que seja feito / a cada um dos
mesmos batedores. // Quanto á despesas de 49$820 reis com munições, não
tem / esta Thesouraria sciencia de que fôsse autorisada; dependendo, por- /
tanto, da ordem de Vossa Excelência o respectivo pagamento. // Toda
despesa, que importa em 214$820 reis, tem // [fl.24v] de correr pela / verba
“catechese” / do actual exer- / cicio, no qual / existe o credito / de 1:918$000
reis / saldo do de 2:000$000 reis, que / foi posto à dis- / posição de Vossa /
Excelência pelo aviso / do Ministerio da / Agricultura de / 16 de Janeiro / do
corrente anno // Thesouraria / da Fazenda, 14 de / Setembro de 1889 / O
Inspetor Interino / Alfredo Theodonio da Costa
_______________________________________________________________
103) ANEXO 02 - fl.24v

89

Nº 595 / Concordo[?] / [ilegível] // A Presidencia da Provincia em officio nº195
de 18 de Março ultimo, communicou / que expedio ordem ao Doutor Juiz de
Direito / de Itajahij, afim de ser autorisado o De- / legado de Policia de
Blumenau a com- / tratar seus batedores de matto, median- / te a diaria de
1500 réis e um chefe tam- / bem com a diaria de 2000 réis para afu- / gentarem
os indios selvagens que assal- / taram as immediações d’aquella Villa; / serviço
este que não deveria exceder de / 15 dias. Sobre as contas das despesas fei- /
tas com aquelle serviço pelo Subdelegado / do districto do Indaijal, tenho a
informar / que uma vez que seja comprovado o paga- / mento da quantia de
cento sessenta e / cinco mil réis (165$000) <conforme o que competir> a cada
um dos / batedores incumbidos d’aquelle trabalho, / duvida alguma há em ser
d’ella inden- / nisado, visto que, pelo modo que se acha / organizada a lista dos
jornaes que exhibe / não satisfaz esssa formalidade legal. // Durante à despesa
na importancia de // cinco mil seiscentos e vinte reis (5.620), <digo de quarenta
e nove mil oitocentos e vinte reis>, pro- / veniente de generos alimenticios e
munição / de polvora, espoletas e chumbo, esta Conta- // [fl.25] doria não tem
sciencia que fôsse autori- / sada, mas, entendo que tal munição / era
imprescindivel para o serviço de que / se trata e não podia correr por conta / da
diaria dos batedores. // Entretanto, caso Sua Excelência Senhor Doutor
Presiden- / te da Provincia entender ao contrario, parece-me não haver duvida
no pa- / gamento, visto existircredito na res- / pectiva verbas, por onde tem de
cor- / rer a despesa de que se trata. / Contadoria da Thesouraria de Fazenda
Geral / de Santa Catharina, em 1º de julho 1889. // Segundo Escripturario / Luis
Augusto G. Gonçalves
_____________________________________________________________________________

[fl.24v] À margem a esquerda superior escrito com outro punho: Informe a
Contadoria / Thesouraria 2º de Julho de 1889 / Alfredo Costa
[fl.24v] À margem a direita superior escrito com outro punho: Haja vista o
Senhor Doutor fiscal. Thesouraria 10 de Julho de 1889 / Alfredo Costa
[fl.24v] À margem a esquerda superior escrito com outro punho: Volte à
Contadoria de Fazenda, 10 / de Setembro de 1889. Alfredo Costa
[fl.24v] À margem a direita superior escrito com outro punho: Volte ao Senhor
Doutor Fiscal / Thesouraria 12 / de Setembro de 1889. Alfredo Costa
[fl.25] À margem central superior escrito com outro punho: Ao Delegado de
Policia / para satisfazer a exigen- / cia da Thesouraria de Fazenda. / Palaci[o]
da Presidencia, / 17 de julho de 1889. // [ilegível 1 letra] bdon
[fl.25] À margem central inferior escrito com outro punho: E[?]m conforme com
a informa- / ção Supra. Desterro 11 de Ju- / lho de 1889 / [ilegível] Fiscal /
Manoel [ilegível 2 palavras]
_______________________________________________________________
104) ANEXO 03 - fl.25v
Nº 751/ Concordo[?] / [ilegível] // Ainda não se acha compro- / vado legalmente
o paga- / mento da quantia de / cento e sessenta e cinco mil / réis (165$000),
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como já fiz pa- / tente na informação re- / tro, cumprindo, portanto, / que sejam
passadas as com- / petentes quitações pelos / batedores imcumbidos de /
afugentamento de indios / selvagens de Fazenda / Geral de Santa Catharina /
12 de Setembro de 1889 / Segundo Escripturario / Luis Augusto G. Gonçalves
_______________________________________________________________
[fl.25v] À margem a direita superior escrito com outro punho: Illustríssimo
Senhor / Entendo que d[e] / ve Satisfazer- / se a exigencia / da Contadoria / a
bem dos in- / teresses da Fa- / zenda. Desterro 14-9-89 / Procurador Fiscal.
[fl.25v] À margem a direita escrito com outro punho: Informe a Thesouraria / de
Fazenda Palacio do / Governo, 10 de Dezembro / de 1889. [ilegível 3 letras]
Miller
[fl.25v] À margem a direita escrito com outro punho: Informe a Contadoria
Thesouraria de / Fazenda. 11 de Dezembro de 1889. Ramos
[fl.25v] À margem a direita escrito com outro punho: Reporto-me à informação /
que prestei, como inspetor interino, / em 14 de Setembro do corrente anno. /
Contadoria, 13 de Dezembro de 1889. Alfredo Costa
[fl.25v] À margem a esquerda escrito com outro punho: Haja vista a Provedoria
Fiscal. / Thesouraria de Fazenda. 14 de Dezembro / de 1889 Ramos [ilegível+2 letras]
[fl.25v] À margem inferior escrito com outro punho: res[pondido][?] que as
quitações há em ser paga à fa[zenda][?] / deve ser pagas digo dos batedores
de matto // passadas não achado [ ilegível] os mais repuis[?] / pagamento;
nenhum há- me ainda uma vez / in[ilegível] vejo à informação / da Contadoria.
// Desterro 17-12-89 // [ilegível +- 4 palavras]
_______________________________________________________________
105) ANEXO 04 - fl.26
[Brasão do Estado]Secretaria da Policia na cidade do Desterro // Província de
Santa Catharina / Em 29 de maio de 1889 / Nº[rabisco] // em resposta ao seu
officio, datado de 14do / corrente, cobrindo as contas das despesas feitas / pelo
subdelegado do Indaijal com os caçadores / que mandou contra os indigenas
que appare- / ceram em São Pedrinho, em Março ultimo, de- / claro a Vossa
Senhoria que, não tendo esta chefia in- / cumbido a Vossa Senhoria nem
àquelle Subdelegado de / fazer taes despesas, cumpre que Vossa Senhoria se
dirija / a quem os autorizou, pedindo o respctivo pa- / gamento, para cujo fima
devolvo as alludidas com- / tas. // Deos Guarde a Vossa Senhoria // Senhor
Delegado de Policia / Do Termo de Blumenau. // O Chefe de Policia interino /
Mario Augusto B. de A[mori][?]
_______________________________________________________________
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106) ANEXO 05 - fl.27

REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

(1)

Estação Itajahij, 18 de Março de 1889
Telegramma N. 377
Hora de apresentação 11 e 55m
Numero de palavras 29 pagas ____
Recebido de Desterro
A’s 12 H ___m. ___

Numero de Ordem 971
Remetido 12-2h m___

Assignatura do Telegraphista

Assignatura do Telegraphista Expedidor

VGS

[ilegível] mta

Procedente de Desterro

Data:_______ Hora__________ m.______

Endereço: SP Urgente

Ao Doutor Juiz de direito

Queira Vossa Senhoria autorisar Delegado Policia / Blumenau, minha ordem,
con- / tractar 6 – batedores matto / mediante diaria 1$500 e um / chefe diaria
2$000. Serviço / não excederá 15 dias

Nome
e
morada
Remettente..............

do
Presidente

______________________________________________________________
107) ANEXO 06 - fl.28
Illustríssimo Senhor Delegado de Policia de Blumenau // Incluido remetto a
Vossa Senhoria a conta do jornal / e das despezas dos caçadores mandado
por / ordem de Vossa Senhoria contra os selvagens que ti= / nhão apparecido
no districto de são Pedrinho / de 25 de Março até 7 de abril do anno / corrente
// Deos Guarde a Vossa Senhoria // O subdelegado do districto Indaijal /
Ricardo Voigt / Blumenau, 8 de Maio de 1889
_______________________________________________________________
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108) ANEXO 07 - fl.29
Delegacia de Policia da Villa de / Blumenau em 19 de Junho se 1889 //
illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tendo de viajar para a Europa, / peço à
Vossa Excelência digne-se exonerar-me / de cargo de Delegado de Policia
desta / Villa de Blumenau / Deus Guarde Vossa Excelência / Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente / Provincia de Santa Catharina / O
Delegado / Louis [ilegível]
_______________________________________________________________
109) ANEXO 08 - fl.30
Delegacia de Policia da Villa de / blumenau em 22 de Agosto de 1889 //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tendo a honra de devolver à Vossa
Excelência as inclusas / contas devidamente reformadas, das despezas feitas
pelos battedores do matto para fugentar / os Indios, como determina a ordem
do Excelentíssimo Senhor / 1º Vice Presidente da Provincia exarada nos mes- /
mos documentos, peço a Vossa Excelência dignar-se providen- / ciar para
haverem de ser pagas estas contas. // Deos Guarde à Vossa Excelência //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor Luiz Alves Leite de oliveira Bello /
Doutor Presidente da Provincia de Santa Catharina / O Delegado / Guilherme
Engelke
______________________________________________________________
[fl.29] Ao centro da margem superior escrito com outro punho: Paga-se por
conta da verba catechese.
_______________________________________________________________
110) ANEXO 09 - fl.31
Cidadão Governador // Deve sêr ordenado o pagamento / da despeza de que
faltam estes / papeis competentemente au- / thorizado pleo Presidente da / ex
Provincia. Thesouraria de Fazenda / de Estado Federal de Santa Ca- / tharina
em 24 de Dezembro de 1889 // O Inspetor / J. Ramos de Souza[?] Junior
_______________________________________________________________
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Of. DELP para G 1890
1890
Tijucas
111) [Doc.06] - fl.10
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

(1)

Estação Desterro, 14 de Agosto de 1890
Telegramma N. 34
Numero de Ordem ___
Carimbo
Hora de apresentação 5,25pm
Remetido ___ m___
Numero de palavras 38 pagas ____
Recebido de Desterro
Hora Expedição: 5,5 m m pm
A’s 5 H 55 m. ___
Assignatura do Telegraphista
Assignatura do Telegraphista
Expedidor
Mcz
Jpires
Procedente de Tijucas Data:_______ Hora__________ m.______
_____________________________________________________________________

Endereço: S

Doutor Governador / Desterro

Bugres sahirão tinha pitanga / nova trento. Matarão Colono / João Baptista
Venie e ferirão os / Brasileiros João Aurelio e João / Tristão. População
aterrorizada / Subdelegado Nova Trento pede força / de linha para affugentar
Bugres
Nome e morada do Remettente..............

Delegado/ Jacob Laus

______________________________________________________________
[fl.10] A margem esquerda superior escrito com outro punho: Providenciado
confforme / [corroído] Chefe de 6 almas[?] / [corroído] 15 de Agosto 90
_______________________________________________________________
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Of. DELP/ CSUBCP para G 1891/1892
1891
Curitibanos
112) [Doc.36] – fl. 51-52v
Delegacia de Policia do Termo da Villa de Curitjibanos /em 14 de Maio de
1891. / Excelentíssimo Governador. / Cumpre-me levar a vosso conhecimento,
o facto que / abaixo exponho: - Em data de 6 do corrente, ao meio / dia mais ou
menos, na estrada de Blumenau num / lugar pouco alem de um rodeio pouzo
de tropeiro de / denominação “Bracatinga” quando por ali passava / uma
cometivacom cargueiros carregados vindos da / Collonia, cometiva que se
compunha dos viajantes / Gregório Antonio dos Santos Maciel, Antonio
Theodoro de / Almeida, com seus camaradas Theodoro Cordeiro Filho, /
Joaquim Rodrigues Cordeiro, irmão d’este, e o menor, / Horacio, filho de
Augusto Pinto Ribeiro, fôra ella acom / metida por uma horda de bugres que ali
se achavão / emboscados, de cujo assalto, resultou immediatamente / a morte
de Joaquim Rodrigues Cordeiro e Theodoro Cor- / deiro Filho seu irmão, e ficar
gravemente ferido / Antonio Theodoro de Almeida na espadua direita. /
Acontecido isto, Gregorio Antonio dos Santos Maciel, / menor Horacio, e
Antonio Theodorio de Almeida que se a- / chava offendido, julgando ser inferior
ao crescido / numero de bugres que o atacavam, procuraram / escapar-se
tocando com rapidez alguns ani- / mais e deixando outros para atras, poseram/ se na estrada por cuja margens eram acom- / panhados peos bugres, até que
antes de sahirem / ao dito rodeio da Bracatinga, encontrarão umas / comitivas
que desciam para Blumenau e com- / tando elles do occorrido, os encontrados
verifican // [fl.51v] do-se da asserção do facto, entenderam voltar / e reunindose aos acommettidos votaram, tendo então uma pequena parada no dito ro- /
deio da “Bracatinga” onde observarão grande / barulho no matto a margem da
estrada d’onde / juncavam grande numero de frechas sobre / si, ao passo que,
percebendo que ditos bugres se / encaminhavão margeando estrada para em- /
boscal-os adiante apreçadamente meteram- / se em marcha caminhando
naonta João / Miguel Scheffer, sobre oqual logo adiante foi- / lhe disparado
frecha do matto, que felismente não / opegou, más ahi logo, o camarada deste
um / menor de nome José, foi vitima de uma fre- / chada do qual logo adiante
veio á morrer; / cujos cadaveres ficaram na estrada pelo temor em que se
achavão / o resto dos transeuntes que em tais emergencias / e sempre
perceguidos pelos bugres até distancia / de mais de legua, só procuravão
correr a esca- / parem-se de serem também victimas. // Trazido este facto ao
meu conhecimento pelo pro- / prio offendido Antonio Theodorio de Almeida e
outros / seus Companheiros, procedi immediatamente a / auto do Corpo de
Delicto, perguntas e mais deli- / gencias do inquerito policial respectivo, doqual,
não / obstante não estar encerrado por falta de notificação / de testemunhas,
verifica-se de quatro depoimento / tomados, asserção de facto acima exposto.
// Como se disse o caso de não terem os assal- / tados, dado sepultura aos
cadaveres victimas do / assalto, e tendo havido novo assalto pelos mesmos /
bugres nas mesmas immediações, nodia // [fl.52] [sic] do corrente, resultando a
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morte de mais dous / individuos da Freguesia de Santa Cecília do Rio Corren /
tes e offedido no braço esquerdo e região lombar / Joaquim Correa de Mello
do Termo de Campos No- / vos, fis seguir no dia 12, para aquelle ponto, apesar
/ da grande distancia que medeia d’esta Villa as / praças sob meu commando,
reforcadas por / um grupo de paisanos que reuni afim / de darem sepultura
acinco Cadaveres que se sabe / terem ficado na estrada sem têr que os
enterras / se, e mais ainda como meio de evitar outras / victimas que dár se
possa no pessôal que / ainda estão para [ilegível] ewue de nada sabem / deste
occorrido, por isso que desde o dia seis / do corrente não desceu mais
ninguem daquella / parte para diante. É forcoso declarmos / que estes assalto
tem sido para saquearem as / cmetivas, pois grande numero de animais /
Carqueiros encilhados foram mortos e- / cujas cargas conduzidas para o
matto, e verrefi / ca-se a suspeita de que sejão bugres manços / os autores de
semelhante occorido visto como / assaltão de preferencia nas cometivas que já
veem - / conduzindo seus generos e mesmo porque os - / viajantes escapados
dos assaltos mais que a elles tem / assistido, dam noticia de que esses bugres
fal- / lão o portugues porisso que preferem nomes - / improprios aos
transeuntes. – para isto se verificar- / seria de acerto indagar-se do Governo do
Estado / do Paraná, se os bugres manços de Palmas, achão-se ou não
actualmente lá porquanto, / Consta por aqui que aquelles bugres, a muito que /
de lá Sahirão atitulo de Cassarem. Avista // [fl.52v] pois de que expendido
tenho, e tomando em con- / sideração que lugar tenha, dareis as providencias /
que no caso couberem, afim de que não se / reproduzem identicos factos, a
menos que / não se corte o commercio de Blumenaú o que / muita diferença e
prejuiso causará a ésta po- / pulação. Saúde e fraternidade // Excelentíssimo
cidadão Coronel Gustavo Richard / Mestre Doutor Governador do Estado //
Frederico Xavier Neves / Alferes Commandante do destacamento
______________________________________________________________
[fl.51] A margem esquerda superior escrito com outro punho: Copia Disto ao
Governador do Paraná em / 27 de Março 91[fl.51] A margem esquerda superior escrito com outro punho: Respondido em 2
de junho 91
______________________________________________________________
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Of. SUBDELP para PRESP

97

Of. SUBDELP para PRESP 1842/1844
1843
Itajaí
113) [Doc.50] – fl.108
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor / Incluso passo por copia as mãos de
Vossa Excelência o of- / fício doJuiz de Pas deste Districto pelo qual / ficará
Vossa Excelência Scient de risco em que se achão os / moradores da colonnia:
Aproveito esta oc- / casião para lembrar a Vossa Excelência o perjuizo que tem
/ causado não só para o Correio e deligências da / Policia mas para huã
occasião como esta / no officio para Vossa Excelência derigido em 4 de Agosto
e / aditamento de 5 do mesmo mes ao cheffe / da Policia da Provinica, a vista
dos quaes he / recusavel qual-quer requisição feita as autho- / ridades Militares
com em occasião que se precisão / promptas providencias, he quando ellas
falhão, / lembro a Vossa Excelência anecessidade de ter huã força / para
estesdois casos Sem oque não Se vão os / receios nem pode a Policia levar a
effeito as / incombencias de Seu emprego. Deos guarde / a Vossa Excelência.
Itajahij 19 de Janeiro de / 1843. Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Antero
José Ferreira de Brito / Presidente da Provincia de Santa Catharina. / Francisco
Antonio Delgado. Subdelegado [ilegível]
_______________________________________________________________
114) ANEXO 01 - fl.109
Copia – As oito horas do dia acabo de receber hum / aviso que me certificão ter
sahido os Bu- / gres em Casa de José Maria Cordeiro, di- / zem-me não terem
pizado aninguem, eu / já Saio com quatro homens em Socorro dos / Allemaens
que seguirão adiante, não me / [ilegível] mais por amor da [tor]dama que pode /
Ser prejudicial. Deos Guarde a Vossa Excelência Itajahij / 15 de Janeiro de
1843. Illustríssimo Senhor subdele- / gado José Henrique Flores = Bento José
da / Costa Juiz de Paz. / conforme
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1845/1848
1845
Itapocoroy
115) [Doc.25] – fl.35
Excelentíssimo Senhor / Aqui se tem me vindo queixarem-se alguns sugeitos /
da Escolta que forão em Seguimentos dos gentios quan-[?] / sahirão no lugar
desegnado Pissaras pertencen- / te a esta Freguesia que tendo Vossa
Excelência mandado pagar / a quantia de 80$reis a um Ribeiro da mesma
escolta / Segundo elle diz que foi sodo que Vossa Excelência lhe man- / dará
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pagar e como os meus duvidão que fosse / a dita quant[i]a me venhão pedir
para saber de Vossa Excelência / se é verdade que o dito Ribeiro recebeu
somente os 80$reis. / Deos Guarde a Vossa Excelência. Freguesia de
Itapacoroy 28 de Janeiro de 1845. // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor
Marechal / Anterio José Ferreira de Brito / Presidente de Santha Catharina //
Jacinto Zuzarte de Freitas / Subdelegado Supperitendente
_______________________________________________________________
1848
São João Batista
116) [Doc.60] – fl.135-135v
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Nesta occazião, Seguem as praças da
Com- / panhia de Pedestres, que se achavão destacados neste / Districto, cujo
numeros e nomes consta da Guia que / entreguei áo Cabo Comandante do
mesmo destacamento, para apresen- / tarem-se a Vossa Excelência como me
ordena pelo respeitavel O- / ficio de 28 do mês proximo passado; ficando o
mesmo / Destacamento substituido por outro da Guarda Nacional da
Companhia / de meu comando, Composto de 1 inferior, e 6 Guardas, / com o
vencimento diario que Vossa Excelência ordena. E em ob- / servancia a ultima
parte do sobredito officio de Vossa Excelência / sou a significar, que sepode
mandar retirar o Destaca- / mento no fim do prezente mês, em razaõ de já se
entrar em / huma estação invernosa, occaziões estas que os Indige- / nas não
aparecem, Vossa Excelência porem mandará como bem / lhe aprouver. Os
Suprimentos, que prestei / para fornecimentos de Etapes[?], para o
destacamento que se retira, e os / vencimentos para os engajados do serviSso
do matto. Os hei re- / cebido pelo Comandante da Companhia de Pedestres, e
por conse- / quencia as contas fechadas. // Deos Felecite e Guarde a
venerada pessoa / de Vossa Excelência. Subdelegacia de Policia da Freguezia
de / São João Baptista 16 de Maio de 1848 // [fl.135v] Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor Antero José Ferreira de Brito / Marechal de Campo e
Prezidente da Provincia // Manoel Texeira Brazil / Subdelegado
_______________________________________________________________
117)[Doc.61] – fl.136-136v
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra participar a Vossa
Excelência, que em / consequencia do conciço verbal, que da magnanima /
pessoa de Vossa Excelência obtive, respeito a exploração da pica- / da que
deste Destricto dê Communicação com a Estra- / da que conduz do Municipio
da Villa de Lages, e logo / que aqui cheguei tratei de associar-e com meus
quatro / Cidadãos deste Districto para entre todos fazer-se as despe- / zas
necessarias para tão util serviSso; consegui com efeito / realizar esta
sociedade. Bem como reuni 10 Explorado- / res, que animados do couragem e
desejos de romperem es- / ta picada the aquela Estrada entrarão hoje no ma- /
to, subindo as Cargas embarcadas pelo Rio braço por / parecer dali ser mais
conveniente direcção para a abertu- / ra da picada. Acompanhou a esta gente o
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Capitam / Amorim, indo por vaqueano, Manoel Fernandez de Aquino, do Termo
de São José, Logo que os mesmos voltem terei a honra / de participar a Vossa
Excelência, enviando o interinario da marcha / e suas direcções. Estou
esperançado, que seja desco- / berto huma nova Estrada, e de melhor transito
para aque- / le Município. // Deos Fecelite e Guarde a Vossa Excelência. //
[fl.136v] Subdelegacia de Policia da Freguezia de São / João Baptista 13 de
Maio de 1848 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Antero José Ferreira de
Brito / Marechal de Campo e Prezidente da Provincia // Manoel Texeira Brazil /
Subdelegado
_______________________________________________________________
118) ANEXO 01 – fl.137-137v
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra participar a Vossa
Excelência que os Ex- / ploradores, que entrarão deste lugar a explorar apica- /
da para a estrada que se derige a Villa de Lages; Conse- / guirão enfim,
Segundo me afirmão os mesmos por muito / bom lugar, pequenas Collinas se
encontrarão na entrada, / e Caminharão por huma varzea areada 6 dias, mar- /
geado o Rio braço, depois doque subirão outra colli- / na nas immediações da
Serra da boa Vista, que / pouco depois Sahirão na Estrada no dia 8 do
Corrente, / no meio da Varzea raiz; ponto este que se há- / via muito
recomendado aos exploradores a sahida desta pi- / cada O terreno por <onde>
foi explorado esta picada he / cazi todo plano, um baixos oiteiros como fica
dito, / epor consequencia mui propicio para lavoura he Calcu- / lado sua
extenção, desde a entrada da picada the / a Estrada de Lages, em 12 legoas
pouco mais oumenos. // Se com effeito se chegar a abrir huma regu- / lar
estrada [sic] por esta picada, talvez se goze / neste lugar maior Tranquilidade
respeito áos Indigenas / por que esta estrada, passará por parte da Colonia do
/ Principe Dom Afonço, e cobre a Colonia Sarda, e sai / na Varzea da Raiz,
aqual sendo transitada, tal / vez se auzentem os Indigenas, da proximidade
deste / Rio Eu dezejava promover huma Subs- / cripção afavor da abertura
desta Estrada, pelos habi- // [sic] tantes deset lugar, epor mais pessoas
d’outros que vo- / luntariamente quezerem sobescrevo, no cazo que seja do /
agrado, e concentimento de Vossa Excelência, aquem com toda / a submiSsão
rogo a Vossa Excelência a magnanima procteção / de Vossa Excelência, para
que reanimados os habitantes deste lugar / possão avidamente, e corrobrados,
com tão alta procteção, / pontar alguns Servissos aquellas Estrada, que Sera
de utilissimo e geral proveito. // Deos Guarde a Vossa Excelência //
Subdelegacia de Policia da Freguezia de São / João Baptista 13 de Maio de
1848 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Antero José Ferreira de Brito /
Marechal de Campo e Prezidente da Provincia // Manoel Texeira Brazil /
Subdelegado
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119) ANEXO 02 – fl.138
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tendo eu tido a honra de communicar a
Vossa Excelência / por meu officio de 13 do Corrente, que os exploradores,
que / daqui Se deregirão a descobrir picada para a Estrada / de Lages, o
conseguirão por hum optimo terreno, por on- / de se poderá abrir huma bella
Estrada; e como não / enviasse o interinario, ou roteiro da mesma exploração,
Como me cumpria, isto por não ter eu fallado com o vaqueano / da mesma, que
foi Manoel Fernandes d’Aquino, o qual / me diz omesmo, com poucas
diferenças do que tive a honra / de ver expendido a Vossa Excelência pelo meu
Supramencionado offício, / dis-me omesmo vaqueano para[?] deste que queria
com toda / submissão descrever a Vossa Excelência <a ilegível> da
exploraçam; este motivo em / impelle a significar a venerada pessoa de Vossa
Excelência, que sendo / Servido ouvir o d’Aquino, este poderá dar huma mais /
exacta noção da refeirda picada, e das descobertas que fiza- / rão, oqual Será
hum vivo roteiro. Na alta digni- / dade da respeitavel pessoa de Vossa
Excelência espero a despença dos / meus enfadonhos, e mal delineados
relatorios respeito a / mencionada picada. Deos Felecite Guarde a Vossa
Excelência. Subdelegacia de Policia da Freguezia de Sam João Baptista 16 de
Junho de 1848. // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Marechal de Campo
Antero José Ferreira de Brito / Prezidente da Provincia // Manoel Texeira Brazil
/ Subdelegado
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1851/1853
1851
Itapocoroy
120) [Doc.79] – fl.107
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Em comprimento do respeitavel officio de
- / Vossa Excelência em data de 19 do mês findo; tenho a / honra de cientifica a
Vossa Excelência que no litoral a / margens dos Rios desta Freguesia não e- /
xistem mattos que contenhão madeiras / de Lei proprias para construção
navais; / que as madeiras que há em pouca quantidade / São peroba e Canella,
mui raro da [ilegível]ba, / Sendo o Seu Corte defficil eSentral, cujas / mattas
pertensem aparticulares, / existindo algumas tão Sentral que despovoadas /
são preferencialmente dittas dos Gentios, e qu- / anto aos mais [sic] adaptados
para Sua / conservação, e contamento, Segundo a minha / opinião elles
fallecem em vista do que a Si- / ma tenho a honra de expor. // Deos Guarde a
Vossa Excelência / Freguesia de Itapacoroij 4 de novembro de 185[0]? //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor / João José Coutinho / Presidente
da Provincia // Antonio Floriano da Costa Silveira / Subdelegado
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Of. SUBDELP para PRESP 1856/1857
1856
Porto Belo/ Itajaí
121) [Doc.64] – fl.92-92v
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Com bastante pesar participe a Vossa
Excelência o triste a- / contecimento aparecido aqui no dia 3 do Co- / rente; Na
vargem do morro denominado / Pineiros, apareceu barbaramente assassina / do pelos Gentios (Bugres,) o lavrador Fran- / -cisco Vieira cordeiro Junior,
moço Solteiro, e / muito laborioso, que estava acabando de- / plantar uma roça
de Canna. Pelo latir de / huã cachorra acodarão o Capitam João da Silva /
Mafra, Mano de Antonio Gonçalves, Jansario[?] / Dias de Oliveira, e outros,
quais acharão o Cor- / -po do infeliz atraveçado com duas fre- / -chas, huã que
atraveçou do lado direito ao / esquerdo, e outra sobre o embigo, que foi per- / ciso para se amortalhar quebrar a asti a / alem disto com a cabeça toda
esbandalha- / da a pancada de pãu, e todo o rosto e corpo / picado aponta de
Frecha; Quando o corpo / chegou a esta Freguesia já vinha muito comba- / lido, procedi a o auto de corpo de delito, e foi / Sepultado; Invio a Vossa
Excelência duas Frechas que / forão incontradas aopé do Corpo: estas /
peçoas mencionadas Seguirão o Gentio, / porem não tiverão bom resultado, e
só sim / me informarão incontrar muito trilho dos / Selvagens. Hotem pelas 4
horas da tar- / de fui informado officialmente pelo / Inspector do 5º quateirão, e
pelo lavrador / Francisco José Leito, que de novo tinhão // [fl.92v] [sic]
aparecido proximo a casa de [Fran] - / -cisco José de Souza no Rio Pequeno,
distante / da Barra do mesmo a trez quartos de legõa, / felizmente não fizerão
estrago por serem / [pre]centidos por gente que estava trabalhan- / do; Forão
logo em Seguimento delles, porem / nada obtiverão se não incontrarem rasto /
do bastante porção de Gentio. Excelentíssimo Senhor, / há aqui trez homens
fortes, e muito vaqui- / -annos do matto, quais se mevierão offe- / recer disendo
que dando-lhe mais oito / ó dez peçoas de sua iscolha estão promptas / além
de ter estes Selvagens, porem exigem / que se lhes pague, o que tudo levo ao
Co- / nhecimento de Vossa Excelência. // Outra sim, tenho a honra a participar
a Vossa Excelência que se proSsedeu / a eleição de Juiz de Páz para esta Fre/ guezia, e Vereadores para a Camara / Municipal da Villa de Porto Bello no- /
dia 26 de Outubro, e para Eleitores, nodia / 2 do Corrente, com todo o Socego
e tran- / quillidade sem amenõr novidade. // Deus Guarde a Vossa Excelência /
Itajahij 8 de novembro de 1856. // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor
João José Coutinho= / DigniSsimo Presidente d’esta Provincia // Francisco
Marques Pacheco
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_______________________________________________________________
122) ANEXO – fl.93
Em virtude da participação que dirige a / esta subdelegacia em dacta de 16 do
Corren- / -te o Inspector do 5º quarteirão do Districto / (Rio Pequeno) The aqui,
junta com este invio / a Vossa Excelência: assim dous arcos, e duas Frechas, /
que o Gentio deixou no terreiro da Casa / aCcommetida por elles. Tenho novas
/ noticias bocalmente, dos moradores, - / dos Distritos Pedra d’Amolar, e
Gaspar, / ( Rio Grande) terem aparecido Vestijos ali / de igual porção de
Gentios, porem athé es- / -ta dacta nada há mais que possa partici- / -par a de
Vossa Excelência atal respeito. No dia 18- / entrou n’este Porto vindo de
Hamburgo com / 71 dias de Viagem, o Brigue Hamburguez / Harrieta Mollij,
Capitam Christiano Frede / -rico Halln, Condosindo =131= Colonos; / Sendo, 51
para a Provincia de São Pedro do / Sul, para onde segue a embarcação, e
=80,= / para o Itajahij: d’estes falecerão duran- / -te a Viagem, 2 enucentes, e
huã mos- / -as de 14 annos. // Deus Guarde a Vossa Excelência // Itajahij 21 de
Dezembro de 1856. / // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José
Coutinho / Digno Presidente d’esta Provincia. // Francisco Marques Pacheco
_______________________________________________________________
1856
Itajaí
123) [Doc. 65] – fl.94-94v
Illustríssimo Senhor Delegado. // Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria,
que, no dia 15 do Corr- / ente pello meio dia se apresentarão no logar deno- / minado PoSso fundo, aSima de Engenho de Serrar / do Proprietario, Subdito
Norte Amaricano- / João Carlos Ríades, situado no Rio Itajahij mi- / -rim; huã
força de 20 para mais Bugres; estes com- / -materão de Surpresa a casa dos
travalhadores, / mais, infelizmente nessa occazião só seachavão na / referida
Casa hum homem e hum menino que / Cozinhava para quando viecem do
travalho (arrastarem / Rolos para o Emgenho;) Estes conhecendo o perigo em
que / Se achavão, privados de chamar os Camaradas que, es- / lavão nomato
precipitarrão-se atravssar anado / o Rio para o lado do
, o Gentio apoderoçe
da Caza / Roubando tudo quanto nella existia; tofa a roupa dos- / travalhadores
vestirem, e Comos, por ultimo esperdiçarão / os generos que, tinhão para Sua
Subsistencia, farinha, Carne, / Toucinho, feijão, café, aSucar, e outros muitos
Couzas; e por / ultimo matarão hum bom caxorro Anteiro que ti- / -nha custado
60$000 reis =, Porcos, Galinhas tudo matarão / Escapou o gado porque, estava
em Cerviço nomato; / todo o Servico de cozinha, quebrarão, eo que foi de- /
ferro Carregarão; os Travalhadores faurão em Sigui- / mento, porem nada
aproveitarão; por; terem os Bu- / -gres andiantado de 3 a 4 horas de avanco; hé
justamente o quanto faço levár ao conhecimento de Vossa Senhoria, espe- / -
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rando alguma provídencia 9 este prejuizo = // [fl.94v] estes prejuizos Calculadomonta a 500$reis) // Deus Guarde a Vossa Senhoria // Limeira 16 de Dezembro
de 1856. / Illustríssimo Senhor Capitam Francisco Marques Pacheco / da
Freguezia de Itajahij // Manoel Costodio dos Santos / Inspetor do 5º quarteirão /
do Rio piqueno.
_______________________________________________________________
1857
São Joaquim de Garopaba
124) [Doc.105] – fl.161
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Atendendo a representação que me
fazem os mo- / dores do sertão da penha, e bom retiro, não posso / deixar d’
com municar a Vossa Excelência que Sendo aquelles do- / is sertões muito
proximoao rio de unna, a onde / tem por vezes sido a com metido pelos
bugures, e pre- / zentemente tem aparescido com o que muito a Susta dos /
vivem as familias d’aquelles moradores muito prin- / cipalmente nos Domingos
que tem alguns d’elles de Sahi- / rem para comparescerem na Freguezia as
revistas / como Guardas Nacionaes, vindo n’estes dias aficarem / as familias
d’quelles moradores detodo izolados de qualquer / recurso Se por ventura
acontecer alguma occor- / rencia como já setem dado em muitos lugares por /
isso imploro a Vossa Excelência a despença d’esses poucos Guar= / das, nas
revistas, e antes milhor Seria que elles se= / reunissem em um dia destinado
por Semãna, e- / precorressem os mattos, para fazer afugentar aos- / mesmos
bugres no caso de pertendesem qualquer mal, ã- / nimando aSsim aos
mesmos moradores afrequencia / de Seus Serviços e trãquilidade nas familias.
// Deos Guarde a Vossa Excelência // Subdelegado de policia de São Joaquim
de Garopaba 29 de Janeiro d’1857 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor
Doutor João José Coutinho / Doutor Presidente desta Provincia / O
subdelegado / Miguel Francisco Pereira
_______________________________________________________________
125) ANEXO 01 – fl.162
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Incluzo remeto a Vossa Excelência a
Relação dos Guardas / Nacionaes, moradores no Sertão da Penha, e bom /
Retiro, conforme por Vossa Excelência mês[mo] detreminado, a- / fim de
Serem Despençados do Serviços da guarda / Nacional, para acautelarem
naqueles lugares / qualquer aSalto que possa acontescer ali pelos / Bugres //
Deos Guarde a Vossa Excelência / Subdelegacia de Policia da Freguesia de- /
Sam Joaquim de Garopaba 17 de Março d’1857. // Illustríssimo Excelentíssimo
Senhor Doutor João José Coutinho / Doutor Presidente desta Provincia / O
subdelegado / Miguel Francisco Pereira
_______________________________________________________________
126) ANEXO 02 – fl.163
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Accuzo a recepção do officio de Vossa
Excelência dactado de 1º / do corrente communicando-me estarem expedidas /
as Ordens a Vossa Excelência para Serem despençados doServiço / os 17
Guardas Moradores do Sertão da Penha, e bom / retiro, com a condição de
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rondarem os matos uma / ves por mês, com afim de a cautellar qualquer aSalto
que / possa Ser intentado pelos Bugres. O que tudo fica / ameu cuidado
conforme Vossa Excelência me detremina. // Deos Guarde a Vossa Excelência
/ Subdelegacia de Policia da Freguesia de Sam Joaquim / deGaropaba 17 de
Abril de 1857. // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Doutor João José
Coutinho / Doutor Presidente desta Provincia / O subdelegado / Miguel
Francisco Pereira
_______________________________________________________________
1857
Itajai
127) [Doc.126] – fl.196
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Participo a Vossa Excelência que no dia
16 / do corrente veio aesta subdelegacia o Ale- / mão Theodoro Danxuart, dar
parte que / no dia 14 do corrente sahirão em seo cítio / no Rio pequeno, os
indios, enão fizerão es- / trago algum por não ter inda ali na= / da que podesem
roubar, esendo persegui- / dos pelo ditto alemão retirarão-se para / as mattas.
Deos Guarde a Vossa Excelência // Itajahi 18 de Novembro de 1857 //
Illustríssimo Excelentíssimo Presidente / da Provincia de Santa Catharina //
joaquim Pereira Liberato
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1860/1862
1862
Itapocoroy/Piçarras
128) [Doc.110] – fl.181-181v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // O officio de Vossa Excelência recebido
confecho[?] de 25 deAbril / obrigou=me a ponderar ao inferior do destacamento
/ do Rio Luiz alves quaes os servoços e deveres a Seu / cargo, eo fim para que
alli forão estacionados. / Minhas ordens a respeito lavarão o Sergento apre- /
venir-me que as quatro praças não erão bastante / para aplanar as picadas que
varão os sentros, epre- / currelas ao menos uma ves por semana, porque /
alem do trabalho que demandão para as pôr trancas, / não lhe sobrão gente
que ao menos fique nos quarteis / tomando conta de sua bagagem, e pois que
para bem / de saptisfatoriamente comprirem o são nesessarios / mais quatro
praças sobre o mesmo comando De- / mais que precisavão de uma Canoa
para importaram / as misturas para sua subsistençia da bara do rio de= / Itajahij
que me fica mais suave do que vir por terra / e condusilos as costa da
povoação das Pisarras. // Portanto Vossa Excelência atentos estes motivos
ponderados faça / o que julgar mais acertado a respeito das duvidas / que o
Sergento me pondera porque na realidade / quatro praças escutados em um
ermo a mais de- / oito legoas distante desta povoação não podem / limpar
picadas, estibar[?] as varseas e percuralas[?] / frequentemente por causa dos
immenentes asaltos / evisitas que muitas veses nos fasem os gentios: eúma /
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Canoa é lhes indispensavel pela façiliade com= / que da barra do Itajahi
inportão mais suaves / seus misturas. Attenta a confiança que Vossa
Excelência ousa de- / positar em mim tinha aponderar Vossa Excelência que
não / era desacertado nomear aqui úm cidadão // [fl.181v] [sic] conspicuo, e
que deligente e cuidadoso / andasse quotidianamente atesta de seu servisso /
para lhes senão tornarem remissas enigligentes / atenta a distançia que delles
meacho. Para isto / ouso lembrar a Vossa Excelência o cidadão Serafim
Antonio de / borba homem acostumado ao matto deligente / e cuidadoso e que
se tem empregado no mesmo serviso / desde que ali forão estacionados
Pedestres, é jun- / tamente a quem se deve os trabalhos das picadas / que hoje
à aberta, tem no mesmo destacamen- / to rancho e canoas, enfim elle
seofereseu para / isto gratuitamente, enão se achava essa resolu- / cão
desasertada porque o mesmo sargento me- / ponderou que não estava
habilitado atrabalhar / informa sem terem um particular amustrado / que lhe
indique, guie e porponha meios. Vossa Excelência / pois deliberará o que achar
mais conveniente / emquanto que eu continuar adeterminados. // Deos Guarde
a Vossa Excelência // Subdelegacia de Itapacoroij 20 de Maio de - / 1862 //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro / Vicente Pires da Motta
Digníssimo / Presidente da Provincia de- / Santa Catharina // Bento Jozé
Ignacio / Subdelegado de Policia
_______________________________________________________________
129) ANEXO 01 – fl.182-182v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Remeto a Vossa Excelência por copia
o officio / que nesta mesma dacta me derige o emcarr- / egado do
Distacamento no Luis Alves, Sara- / fim Antonio de Borba . Attento o que elle
me pondera verá Vossa Excelência que as praças / não podem manter-se na
quellas alturas pe- / la carençia de recursSos vista a distancia que / os separa
das duas povoações. Seria para / nos, e por um tal motivo, uma falta conçide /
ravel a retirada desta gente para a Cai / ital como alguem já tem propallado,
isto / pelas frequentes invações dos gentios que cons / tantes nos espreitão.
Para que pois se remedeie / tantos males pediamos a Vossa Excelência que
nos ordenas / se aretirada do distacamento da quelle deser / to para fóra junto
ao povoado das Piçarras / onde o emcarregado se pronptifica a dar / lhe
terrenos, afazerlhe ranchos iministrar / lhes os mais utençilios imdispençaveis
sem / que o serviço, acargo das mesmas praças, / fique imterrompido ousôfra
alterações, / E se Vossa Excelênciabem lhe podesSe fazer abonar / os sôldos
pela Colletoria de Itajahij era / mais úma vantagem que lhe privava das /
grandes faltas que athe hoje tem tido- // [fl.182v] Confiado na bomdade de
Vossa Excelência e bem / istar de seus subordinados ispero que / nos
horientará de quanto nos cabe aris / peito // Deos Guarde a Vossa Excelência /
Subdelegacia de Itapacoroij / 11 de Agosto de 1862 // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor / Conselheiro Vicente / Pires da Motta Digníssimo /
Presidente da Provinçia // Bento Jozé Ignacio / Subdelegado de Policia
_______________________________________________________________
130) ANEXO 02 – fl.183-183v
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Cópia – Illustríssimo Senhor Subdelegado de Poliçia // Comonico a Vossa
Senhoria para que com a maior / orgençia pasSa a chegar ao conhecimento
do / Excelentíssimo Prezidente da Provinçia os vexames / que constantemente
a primeras Praças / de prete estaçionadas no Luiz Alves; por faltas de viveres e
genaros alimentiçios / à sua congrua sustentação atenta a Longitude que os
separa tanto do povoado e / arraial desta freguezia; como da villa de / Itajahij: o
que é demais; sem que por estas vize / nhanças o governo lhe mande abonar /
os seus soldos elles terão de sofrer sem a / pellação nem agravo. Nestas
tristes congu- / nturas tendo nós sempre em comsidera / ção os serviços
relevantes que nos presta / esta gente pelas frequentes invasões / dos
selvagens que frequentemente nos / fazem embuscadas, seria o maior de to/
dos os disturbios o ritirar se o distacamento / dets ponto quando elles
reclamem / suas faltas ao governo Provinçial. Para que pois se evite a urgençia
/ bem brabva[?] a Vossa Senhoria que sem a menor / prejuizo do serviço a seu
encargo o dis / tacamento fosSe removido das Margens / do Luis Alves para a
beira da praia em / communicação com as picadas que // [fl.183v] Devem
varejar. Esta lembrança é / salutar para todos já por se achar- / rem ao alcançe
de nossas vistas e já / porque lhe auvegão recurcos para / se socorrerem e nen
porisSo deixão / de comprir milhor sua mição. Depois tivermos a feliçidade de o
consiguir / tudo aproveita, mais fase-se precizo que Vossa Senhoria oriente nos
mesmos termos / ao Excelentíssimo Prezedente podendo athe tra / nsmitir lhe
o meu officio que melhor / corroborará a proposta de Vossa Senhoria. // Deos
Guarde a Vossa Senhoria / Piçarras 11 de Agosto de 1862 // Illustríssimo
Senhor Bento / Jozé Ignacio Digníssimo / Subdelegado de Policia / do Distrito
de Itajahij // Serafim Antino de Borba. / Emcarregado da dere / ção do
distacamento nas Margens do Luis Alves .
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1863/1866
1864
Itajaí
131) [Doc.27] – fl.53-53v
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de participar a Vossa
Senhoria que no dia / de 31 de Dezembro do anno proximo findo, fooi as nove
/ horas da manhã frechádo umalugado do cidadão / José Agostinho Pereira,
por nome Jacinto, que com outro andávam trabalhando nos mattos da minha /
fazenda, no lugar - Poço grande – no serviço de tiradas / de madeiras para
serrar no meu Engenho e não obs- /tante já a tempos haver por vezes
aparecido indicios / de Búgres, por auqellas paragens, nunca me persua- / dio
que tão pérto viéssem elles aparecer. Em vista / do que hei por consequencia
de, em abono de vida / e segurança minha, de minha familia, e de todos os /
meus vizinhos desta Freguesia, pedir com instancia / a Vossa Excelência de
auxiliar-nos com quatro ou seis praças, / a minha disposição, ao menos durante
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a presente es- / tação, a fim de aevitar outro igual acontecimento / pois que o
frechádo está bastante mal, e em perigo / talvez de perder a vida, e no
entretanto eu tendo En- / genho de serras madeiras, sempre consérvo gen- / te
minha e entranha no matto, e não pósso por / isso arredálas sem grande
prejuizo de meus / interésses e de varios. Assimm espéro que Vossa /
Excelência dará as melhores e mais justas provi // [fl. 53v] [sic] dencias que o
caso exije e requér. // Deos Guarde a Vossa Excelência // Fazenda Boa vista,
na Freguesia de São Pedro Após- / tolo do Municipio de Itajahij 3 de Janeiro de
1864 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Presidente da Província // Jozé
Henriques Alves
_______________________________________________________________
1864
Itapocoroy
132) [Doc.28] – fl.55
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // esta Subdelegacia tem ahonra de levar
/ ao conhecimento de vossa Excelência lhe[?] respondera o Cida- / dão Serafim
Antonio de Borba Se havendolhe / comfiado a administração do guardas /
militares destacados por causa dos frequen- / tes, assaltos dos Selvagens nas
marges do - / Luis Alves deste disttricto que elle tendo si- / do como Capitam do
Mato, sempre em caregado / do Serviso activo eadministrativo desta / gentes,
obidiente a seus Superiores, do milhor / grado se prestava ao servisso por que
exigia / a gratificasão mencal de dés mil reis que sem= / pre perçebeu desde a
primeira vés que aqui / se estacionarão guardas pra este fim / que convinha
mais para milhor segurança / Vossa Excelência davalhe mais dous soldados, e
que Sendo / o trajeto no mato qualidiano convinha fazer / piques e a aviventar
outros já feitos, e que para / isso lhe erão neseçarios dous machados e seis /
fações, e a Vossa Excelência lhe mandasse dar a quantia / de vinte mil reis
para comprar oú, mandar / fazer essa ferramenta, que igualmentenesta / daota
dava liçenca ao Cabo da guarda paa / hir apresentar=se a Vossa Excelência e
ponderarlhe ver- / balmente isto e cobrar seus soldos vençidos / edar ordens
para quem daqui em diante alii / os perceber por sua conta Vossa Excelência
pois dará / as providencias nesseçarias, eordenará / a esta subdelegacia o que
tenha afasersse // Deos Guarde a Vossa Excelência // Subdelegacia de
Itapacorohij 5 de Janeiro de 1864 / Sebastião Caetano Vieira. / Primeiro /
Suplente do Subdelegado. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Comendador / Francisco José de Oliveira / Digníssimo Senhor Vise Presidente
da / Provinçia de Santa Catharina
_______________________________________________________________
133) ANEXO 01 – fl.56
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Em resposta a officio de Vossa
Excelência com dacta de 22 / de Fevereiro ultimo, tenho a informar a Vossa
Excelência / que o requerente Serafim Antonio de Borba / tem sempre prestado
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os serviços que allega / eachase actualmente encaregado do novo /
destacamento que veio appouco apedido dos mo- / radores deste Destricto,
eppor isso he junto o seu / requerimento, etudo quanto nelle allega, por / isso
perdi dias deServisso de que seacha em- / caregado, Sendo toda via pobre e
caregado / de familia, e não á outro que milhor dezem- / penhe essas funções,
porem Vossa Excelência manda- / rá o que ouver por bem. // Deos guarde a
Vossa Excelência / Subdelegaçia de Itapacorohij 7 de Março de 1864. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador / Francisco José de Oliveira
/ Digníssimo Vise Presidente da Provinçia / de Santa Catharrina // Sebastião
Caetano Vieira / 1º Supplente da Subdelegacia
_______________________________________________________________
134) ANEXO 02 – fl.57
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Nesta dacta apresentase nesta
Subdelega- / çia o Cabo João Pinto a pedir licença / para ir aCidade receber os
prets. Detodos / os Soldados estacionados no Moro da perdição / qui tera co
este deigoalmente apresentase a- / Vossa Excelência E pelo encaregado
Serafim Antonio de Bor- / ba se fás sentir a Subdelegaçia para levar ao- /
conhecimento de Vossa Excelência a nesesidade pelpante[?] de- / mais quatro
praças para reforço do mismo / destacamentoatentos os muitos e frequentes
indi- / çios dos Indígenas que agora de proximo seara- / jarãoasahir na fazenda
de Severino jozé / da Silva, mais não há perdas alimentar por / estar todo
prevenido, ehaverem escoltas seguido / logo em seu alcanse. Valhamos Vossa
Excelência e dispensemos / mais quatro Praças para tranquilizar o esperito /
aterrador dos conterraneos fazendo os acompa= / nhar logo comodito Cabo. //
Deos guarde a Vossa Excelência / Subdelegacia de Itapacorohij 7 de Março d’
1864 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Comendador / Françisco Jozé de
Oliveira / Digníssimo Vise Presidente da Provinçia / de Santa Catharina //
Sebastião Caetano Vieira / 1º Supplente da Subdelegacia
_______________________________________________________________
135) [Doc. 29] – fl.58
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // esta Subdelegacia sente / dar parte a
Vossa Excelência que no dia 25 do corrente fal- / leceu e sepultou-se no
cemiterio desta Matriz o / soldado nº 25 da 6ª Companhia do Batalhão / do
Deposito estacionado no – Morro da Perdi- / ção – deste districto, fulminado de
um ataque / de Pleuriz, de que sucumbio, não deu tempo / que se pudesse
transportar incontinente à essa / capital, todavia afianço a Vossa Excelência
que se lhe pres- / tarão os melhores socorros tanto corporaes, como /
espirituaes de que se pôde dispor.= O Cabo / da guarda me informa, que seus
vencimentos esta- / vão pagos até 15 de Junho do corrente.= E pois / junto
duas notas de despesa, uma que por esta / Subdelegacia se forneceu de
medicamentos du- / rante a enfermidade, e outra da despesa feita pe- / la
mesma com o seu enterro, a fim de que Vossa Excelência até / as
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convenientes ordens para se pagarem, podendo / ser entregue ao dito Cabo, a
quem igualmente se / deo ordem para poder pessoalmente ir dar par- / te ao
seu / Commandante, e receber os prets venci- / dos de seus camaradas. = É
outro sim indispen- / savel que Vossa Excelência mande retornareste
destacamento / tão util e vantajoso para este municipio, porque / alem da gente
ser pouca para sitios tão acossa- / dos de selvagens, ainda Deos chamou à
contas este= / Assim Vossa Excelência não olvidará nossa posição, nem /
hesitará em socorer-nos.= Deos guarde á Vossa Excelência / Subdelegacia de
Itapacoroij, 25 de Julho de 1864= / Illustríssimo Excelentíssimo Senhor
Presidente da provincia de Santa / Catharina = O Subdelegado supplente
Sebas- / tião Caetano Vieira.=
_______________________________________________________________
[fl.58] À margem inferior escrito com outro punho: Conforme o Original
remetido ao Excelentíssimo Ministro / da Guerra com officio de 26 de novembro
de 1864 / O Official Chefe de [ilegível] / Ricardo josé de Le[ilegível]
_______________________________________________________________
136) ANEXO 01 – [fl. 59]
Declaro, que os medicamentos, que forão / administrados ao soldado
Bernardino da Sil- / va durante a enfermidade de Pleuriz forão os / seguintes. =
2 Vidros de Aconito
2 Ditos de Briona
1 Dito de Beladona
Somma

2$000
2$000
1$000
5$000

Penha d’ Itapacoroy 28 de julho de 1864. = // Manoel Caetano Vieira
_______________________________________________________________
137) ANEXO 02 – fl. 60
Despesa feita com o enterramento do soldado / Bernardino da Silva
Direitos de Estola
3$000
Sachristão
1$000
Fabrica
1$600
Cêra 2 metros a 2$000
4$000
Somma
9$600
_______________________________________________________________
138) ANEXO 03 – fl. 61
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // esta Subdelegacia sente dar parte a
Vossa Excelência // que no dia 25 do corente fal- / leçeu e sepultouse / no
cemiterio desta Matris o Soldado Nº 25 / da 6ª Companhia do Batalhão do
Deposito estaçi- / onado no Morro da Perdição deste Districto, fol- / minado de

110

hum ataque / de Pleuris, de que se- / cumbio, não deu tempo que se podese
trans / portar incontinente a essa / capital, todavia / afianco a Vossa Excelência
que se lhe prestarão os milhores / socoros tanto corporaes, como espirituaes
de que / se pôde dispor. O Cabo da guarda me informa / que seus vencimentos
esta vão pagos até 15 de / [sic] Junho do corrente. E pois junto duas notas / de
despesa, uma que por esta Subdelegaçia / se forneseu de medicamentos
durante a enfir- / midade, e outra da despesa feita pela mesma / com o seu
enterro, a fim de que Vossa Excelência até as- / convenientes ordens para se
pagarem, po- / dendo ser entregue ao dito Cabo, a quem igu- / almente se deu
ordem para poder pessoal- / mente ir dar parte ao seu Comandante, e re- /
ceber os prets vençidos de seus camaradas. / Hé outro sim indispensavel que
Vossa Excelência man- / de reforçar este destacamento tão util e van- / tajoso
para este muniçipio, porque alem / da jente ser pouca para sitios tão a corsa- /
dos de salvagens, ainda Deos chamou à con- / tas este. / Asim Vossa
Excelência não olvidará nossa / posição nem hesitará em socorremos. // Deos
Guarde á Vossa Excelência / Subdelegacia de Itapacoroij, 25 de Julho de 1864.
/ Illustríssimo Excelentíssimo Senhor / Presidente da Provinçia / de Santa
Catharina . O Subdelegado Supplente / Sebastião Caetano Vieira. // [fl.61v]
1865
_______________________________________________________________
139) ANEXO 04 – fl. 62
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Participo a Vossa Excelência que
havendo communi- / cado a esta Subdelegaçia a guia do conductor / da Escolta
estaçionado neste distrito achar-se / gravemente doente e inposibilitado do
serviso- / a seu cargo com municandome o Cabo do- / Destacamento haver
frequentes vístigios de- / Salvagens no meu inteirenamente ao Cida- / dão
Alberto Antonio de Borba que entrou em- / exerciçio no dia 22 de novembro
proximo / pasado para ser vir este enprego duran= / te a enfermidada do dito
encaregado / Serafim Antonio de Borba. Espero que / mereça approvação de
Vossa Excelência. // Deos Guarde a Vossa Excelência / Subdelegacia de
Itapacoroy 7 de Dezembro de 1864 / Illustríssimo Excelentíssimo Senhor
Presidente / da Provinçia de Santa Catharina // Bento Joze Ignacio /
Subdelegado dePolicia
_______________________________________________________________
[fl.62] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Encaminha-se / o
que há, que nomea- / ção é esta – que / van[ta]gem – em / fim venha a mesma
/ nomeação –
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1865
Garopaba
140) [Doc.43] – fl.90
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Acuso a recepção do officio que Vossa
Excelência sedignou de- / regir-me com dacta de 21 do corrente Mês, com
officio do cidadão Joaquim José da Costa, para que infor-me /se nos Citios do
Bom retiro Certão da Penha nas / Cabeceiras do Rio de unna tem havido
excursoes dos / bugres sobre o que cumpre-me informar a Vossa Excelência /
que em annos anteriores tem apparesido Bugres / por aqueles lugares que por
essa causa se tem conser- / vado alguns Guardas ali moradores despensados /
do serviço da mesma Guarda com o fim de precorre- / rem os mattos para os
afugentar a fim de evitar qualquer / revolto que possa apparesser é quanto
posso informar / a Vossa Excelência. // Deos Guarde a Vossa Excelência /
Subdelegacia de Policia de Garopaba 1º de Maio de 1865 // Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia // Subdelegado de Policia /
Thomé Honorio de Souza
_______________________________________________________________
141) ANEXO – fl. 91
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Accuzo a recepção do officio de Vossa
Excelência / de 22 de Maio ultimo, aSsim como o co= / pia do officio de Vossa
Excelência derigido aos- / Commandantes Superiores do 1º e 2º / Commando,
Ordenando a despença / dos guardas Nacionaes moradores nos- / Certões da
Penha, Cabeceiras dos Rios de Unna e do de Paulo Lopes; com o - / fim de
ficarem empregados como em- / Serviço de Pedrestes, e prevenirem qual. /
quer aSalto que possa acontecer pe- / los bugres, o outros malfeitores que /
vivem internados pelos matos adja / centes. Fica a meo cuidado a- / ctiva-los
para que cumprão um / dever tão neceSario para Seguran- / ça das familias
que habitão por / aquelles Sertões. // Deos Guarde a Vossa Excelência /
Freguesia de São Joaquim de Garopaba 7 de Junho / d’ 1865. Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia / Joaquim Jozé da Costa
_______________________________________________________________
[fl.92] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Para o archivo
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1865
Itapocoroy
142) [Doc.51] – fl.104
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Participo a Vossa Excelência que no dia
7 do corente / entrou em exerciçio fazendo o servico regular / Serafim Antonio
de Borba actualmente enca- / regado como Guia e condutor da Escolta / do
Destacamento militar estaçionado neste / distrito para depravados Gentios,
fasendo- / se incontinentes por esta Subdelegacia / usar interimidade de
Alberto Antonio de / Borba que no seu inpedimento havia / sido nomeado para
o mesmo serviço / tudo como pela mesma se havia com- / municado a Vossa
Excelência em officio de 7 do outubro / de 1864 / Deos Guarde a Vossa
Excelência / Subdelegaçia de Itapacoroij 8 de Janeiro / de 1865 / Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor / Presidente da Provinçia / de Santa Caharina // Bento
Jozé Ignacio / Subdelegado de Policia
_______________________________________________________________
[fl.92] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Para o archivo
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1867/1869
1967
Barra Velha
143) [Doc.25] –fl. 49-50v
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Levo ao conheçimento de Vossa
Excelência que desde o mês de Novem- / bro do anno que acaba de findar não
tem deixa- / do de ser os lavradores deste destricto amiassado / de um dia para
outro serem atacados pelas / correrias dos Bugres que tem sido visto e / da li
podem resultar a cada momento assa- / çinatos que pratiquem os Bugres não
avendo / nisso duvida alguma a audaçia com que se a- / prezentão sem temor,
pois antigamente quan / do praticavão suas correrias hião de longa / retirada,
prinçipalmente quando atraz delles / hião não acontesse isso hoje que elles se
apre- / zentão com animo; e então poucos meses querem / asaltarem os
moradores de novo perseguem / no Rio de Itapocu a fazenda do Cidadão - /
Joaquim José Pereira e de outros que temoriza- / dos se achão vendo o
instante que são victimas / providençias se tem tomado mais não são eficaes /
nem tão pouco os abitantes conhecemgarantia / alguma para suas vidas e
defeza para todos / que aqui nos matos da Itajuba se acha com- / mandado por
Françisco Baptista de Almeida, porque não tem elle as qualidades perçisas pa/ ra andar nas matas com os Guardas do desta- / camento vigiando os Bugres
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onde nunca / vai, os guardas não percorrem a fronteira // [fl.49v] da Freguezia
de Norte a Sul, limitãose a pou- / ca brassas de picadas que não chegão ao- /
Rio de Itapocu onde au menos podia chegar / e os Bugres tem sido visto na
dazenda de Joa / quim José Pereira e de outros ali assim / fica a maior parte
dos lavradores indefe- / zos, como esta todos que morão do meio da /
Freguezia, para o Norte atte os limites da Fre- / guezia do Parati e os cofre
publicos se es- / gotando somas inuteis porque não copro- / vei toda a
beneficios da defesa de todos os- / habitantes deste districto; // os abitantes e
lavradores que em maior par- / te são deste districto achão-se temoratos com- /
reçeio de serem vitimas da ferosidade dos / Bugres todos tem me precurado
para que / eu chegue ao conhecimento de Vossa Excelência que / em vez do
destacamento que se acha Vossa Excelência or- /dene para que Segé por esta
subdelegaçia / ou pelo Senhor= Delegado de Poliçia contratado / a defeza de
todos os abitantes com o Co- / ritibano Manoel Rodrigues, Camarada do /
Coritibano Americo em quem todos tem / verdadeira confiança, pela demenuta
/ quantia que quer de quinhentos mil / reis, por anno Sendo pago todos o
mezes // [fl.50] pela Colletoria de São Françisco, percorrendo / huma picada
que tem de abrirse de norte e sul / desde o limite das Freguesia limitrophe do- /
Parati e da Penha com sesenta Guarda Na- / çionaes, os quais ofertão se ao
servisso sem / vençimento algum de Soldo e atape[?], e fazen- / do parte dos
sesenta vinte que já forão / dispensados forneçendo Vossa Excelência a
etapa[?] du- / rante o tempo que se abrir a picada e- / quando segi perçiso hir
em marcha a- / tras dos Bugres fazer correr onde sea- / charem a campados,
forneçendosé igual- / mente armas e munições para defeza / dispensando
Vossa Excelência os Guardas Nacional / os quaes serão escolhidos pelo
Coritibano, / desta forma alivia-se a pezada despeza / que aos cofres esta
fazendo o destacamen- / to ordenando Vossa Excelência abertura da pica- / da
da defeza, na defeza e no servisso da- / Guarda, a qual deve ser rio assima on/ de fica para Este todos os morros / incluzivel a do Jaragúa que servem- /
trepeiras para os Bugres Sendo ron- / dado por deis guardas Cada Semana, /
sendo o encarregado dos sesenta guardas // [fl.50v] Nacionais o mesmo
Coritibano Manoel / Rodrigues e entregue todos a authoridade / Poliçial, para
que dé todas as providencias / percizas, de prompto assim servindose / Vossa
Excelência ordenar os abitantes terem toda / serteza que serão perservados de
serem / victima pelos Bugres, Vossa Excelência provi- / denciar como milhor
achar. // Deos Guarde Vossa Excelência // Subdelegacia de Poliçia da
Freguezia- / de São Pedro e a Conçeição em Barra / Velha 4 de Janeiro de
1867. / Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Adolpho de Barros Ca / valcanti de
Albuquerque de Lacerda / Dignissimo Presidente da Provinçia / de Santa
Catharina // Justino Francisco Garcia / Subdelegado de Pulicia
_______________________________________________________________
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Of. SUBDELP para PRESP 1874/1876
1975
Penha de Itapocoroy
144) [Doc.21] –fl. 49
Subdelegacia de policia da Freguesia da / Penha de Itapacoroij 22 de Junho de
1875 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Foi-me apresentado o abaixo
assigna= / do, que tenho a honra de levar a presen= / ça de Vossa Excelência
por ser ju[s]to o pedido de seus / Signatarios; por que todas as semanas /
recebo communicações de diversos mo= / radores dos Sertões désta
Freguesia, que / são encontrados vestigios muito recen= / tes da existencia dos
gentios n’elles e / até alguns me peraticipão ter Sentido / movimentos e [vas
erias]? nas proximinda= / de suas habitações o que tudo mos= / tra ser preciso
faserem-se correrias / pelos matos para afugentalos, o que / me parece se
conciguirá comfacilida= / de se quando entrar o distacamento da / Freguesia de
barra Velha para o mato em= / trar outro désta Freguesia a encontrarem- / se
no fim dos rodeios // Deos guarde a Vossa Excelência // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Presidente da Provincia / de Santa Catharina // O
Subdelegado / Jose Dias de Miranda
_______________________________________________________________
145) ANEXO – fl. 50-50v
Illustríssimo Senhor Subdelegado de Policia desta Freguesia // Os abaixo
assignados, moradores no Sertão dos Medeiros desta / Freguesia, vem
requererem a Vossa Senhoria providençias, que os ponha / ao abrigo das
correrias dos indigenas, que continuamente / trazem em Sobresatos os abaixo
assignados e suas familias, / pedindo a a Vossa Senhoria essa providencias é
com ofim de levar / ao conheçimento do Excelentíssimo governo da Província
que / querendo, atenderá a solicitação dos Suplicantes de inteira / justiçia e
reclamada pella nesessidade da conservação / do socego r par do grande
numero de habitantes do Sertão / dos Medeiros. Assim esperão que a Vossa
Senhoria sera urgente / em attender o pedido dos Supplicantes para reclamar /
as medidas aconselhadas pello estado, afflicto em / que estão os Supplicantes.
// Espera Receber Merce / Medeiros desta Freguesia da penha de Itapacorij 7
de / Junho de 1875- / Alberto Antonio da Borba / João da Costa Passos / Pul[?]
ciano da costa Passos / joão Albero de Borba / Arogo de Manoel Vicente dos
Santos / Alberto Antonio de Borba / Manoel Alberto de Borba / Arogo de
Françisco Ventura dos Santo / Manoel Alberto de Borba / Arogo de Felisberto
Joze Pereira / Manoel Alberto de Borba / A Rogo de Manoel Floriano da Costa /
Graciano Guilherme da Silva / Manoel Antonio Rodrigues // [fl.50v] Arogo De
Sobrianno Silvano de borba / Manoel antonio Roz[a]? / Arogo de Francisco
Mathe[u]s Rod[r]ig[u]es / Florencio Joze da Roza / A Rogo de Pedor Joze dos
Santos / Florencio joze da Roza / A rogo Francisco Silvano de Borba / Manoel
Antonio Rodrigues / Arogo de João Joze de Borba / Florencio Joze da Roza / A
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rogo de Amoro Lopos Pereira / Ignacio Caetano Vieira / A rogo de Manoel
ricardo Pereira / Ignacio Caetano Vieira / Arogo de jose Florencio da Roza /
João José Maria / Arogo de João florencio da Roza / Delfino jose da Roza /
Arogo de Manoel Antonio do Santos / Delfino Jose da Roza / Arogo de Luis
Albino de Souza / João da Costa Passos[?]
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1877/1879
1878
Teresópolis e Santa Isabel
146) [Doc.12] –fl.30
Subdelegacia de Policia do Distrito de / Theresopolis e Santa Izabel em 18 de /
Julho de 1878 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Accusando ter
recebido o officio que Vossa / Excelência se dignou derigir-me sob a data de /
11 do corrente mês, tenho a honra de in= / formar a Vossa / Excelência que
são verdadeiros / os factos allegados na petição dos morado- / res do lugar
denominado Taquaras / a respeito de apparecimento dos In- / dios bravos. He
indispensavel tomar / providencias para afugentar os bugres, /
que
francamente apparecem na estrada / em grandes turmas principalmente / no
morro “Quebra dentes” onde todos os dias / são vistos pelos tropeiros. Na
ultima excur- / são, forão perseguidos pelos moradores, porem / sem rsultado
algum. Só gente vaquirana / e conhecedora dos costumes dos selvagens /
serve para correr os mattos e podrá encon- / trar o alojamento d’elles. Vossa /
Excelência porem na / sabedoria achará os meios mais ap- / plicados para a
segurança dos moradores / d’aquelles lugares. Sob as actuaes circun- /
stancias elles são impedidos na lavoura / de suas terras e obrigados a
retirarem-se / d’alli, sem os neceSsarios meios para pode- / rem comprar terras
em outros lugares e // [fl.30v] sendo abandonada a linha de Taquaras / de
repente os Indios podem apparecer na / praça deste Districto. E o que tenho de
/ informar a Vossa / Excelência devolvendo incluso a peti- / ção d’aquelles
moradores. / Deos Guarde a Vossa / Excelência // Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor / Presidente da Provincia / de Santa Catharina // O
Subdelegado / Mathias Schmitz
_______________________________________________________________
147) ANEXO - fl.31-31v
DOCUMENTO EM LÍNGUA ALEMÃ

_______________________________________________________________
148) [Doc.25] –fl.61
Subdelegacia de Policia do Distrito / de Theresopolis e Santa Isabel em 20 de
Novembro 1879 // Accusando ter recebido o officio de Vossa Excelência, do dia
/ 7 Novembro do corrente anno, pelo que me foi / recommendado empregar um
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ou mais batedores de / matto para afugentar os bugres das estradas tenho / de
informar a Vossa Excelência que a região ameaçada / pelos bugres é muito
extensa e comprehende os / districtos do Rio nove, Rio salto, Rio do Cedro e /
principalmente as proximidades do Braço do norte. / E sendo eu avizado que
os bugres forão vistos na / semana passada no districto do Rio nove, contractei
/ immedia[ta]mente tres batedores de matto para percor- / rerem por tres dia
em cada semana os districtos / ameaçados mediante o jornal de Rs1$500 a
cada / pessoa, o que faz uma dispesa semanal de Rs 13$500 / submettendo os
ditos batedores de matto a inspecção / dos respectivos inspectores de districto.
// rogo por isso a Vossa Excelência communicar-me, se concorda / com as
providencias por mim tomadas // Deos Guarde a Vossa Excelência / O
Subdelegado da Policia / Mathias Schmitz. // Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor / Presidente da Provincia / de Santa Catharina
_______________________________________________________________
[fl.61v] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Respondido e
comunicado / à thesouraria em 3 de outubro
Of. SUBDELP para PRESP 1880/1881
1880
Teresópolis e Santa Isabel
149) [Doc.04] –fl.11
Subdelegacia de Policia do Distrito de / Theresopolis e Santa Isabel em 9 de
Janeiro 1880. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor! // Em resposta do offcio
de Vossa Excelência datado de 13 de / Dezembro, communico a Vossa
Excelência que é absolutamente / impossivel mandar cessar os batedores de
matto. / Portanto rogo a Vossa Excelência permissão para essa despeza, que
se torna necessaria principalmente até os mezes / de Janeiro e Fevereiro,
porque é justamente este o / tempo em que o povo se acha em maior perigo. //
Deos Guarde a Vossa Excelência // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor /
Presidente da Provinzia / de Santa Catharina // O Subdelegado Mathias
Schmitz
_______________________________________________________________
150) [Doc.10] –fl. 18-18v
Subdelegacia de Policia da Freguezia de Santa / Izabel aos 31 de outubro de
1880. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de levar ao
conhecimen- / to de Vossa Excelência, que como no anno paSsado, na / linha
do Rio novo d’esta Freguezia, apparecerão / hotem, talvez as oito horas de dia
nas roças / de Cristovão Lembeck e George Lehmkuhl os / bugres, e a estes
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tem ferido por umafrexa no / braço esquerdo, escapando milagrosamente a /
um ataque, que lhe fizerão tres bugres, alcan- / cando a sua casa. Acudindo os
vizinhos tem / se visto seis individuos, dos quaes um era reti- / do e so tem
conservado quieto, encostado em um[a] / arvore na beira do matto, quando os
outros nús avancarão contra os moradores do lugar. / Retirando-se levarão
duas enxadas e um / machadinho. Os moradores bastantes inquieta- / dos por
este acontecimento, querem sahir do lu- / gar pois expostos as hostilidades dos
indios / não podem continuar a trabalharem nas suas / roças. Tem se reunido
alguma gente para ser- / vir de sentinella em a casa do ferido, em quan- / to o
Governo ainda não tiver providenciado / a respeito; não podendo porem esta
gente por mais / tempo continuar com esta diligencia por perder / o melhor
tempo para a plantação e mais servo- / ço da roça, peçosubmiSsamente a
Vossa Excelência se digne / dar ordens, que, como no anno paSsado, eu fosse
// [fl.18v] authorizado a engajar por conta do Governo / gente, que ia bater os
mattos para afugen- / tar os indios, único meio, para se evitar / que os
moradores d’aquelle lugar d’ali se re- / tiraSsem e que elles se viSsem livres
das res[?]a- / ções d’aquelles selvagens, cuja representação / muito me pedirão
a fazer a Vossa Excelência. Aguardo / as ordens de Vossa Excelência, que na
sua alta Sabedo- / ria não faltará à tormar as providencias / mais acertadas. //
Deos Guarde a Vossa Excelência. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor /
Presidente da Provincia / de Santa Catharina // O Subdelegado / Mathias
Schmitz
_______________________________________________________________
151) [Doc.12] –fl. 20-21
Subdelegacia de Policia da Freguezia de / Santa Isabel em 12 de Dezembro de
1880. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de levar ao
conhecimen- / to de Vossa Excelência, que os bugrescontinúão com / suas
correrias nesta Freguezia, inquietan- / do os moradores, por apparesem nas
roças / in todos os lugares. É de indispensavel / neceSsidade, que o Governo
tome providen= / cias, para os moradores poderem conti- / nuar na cultura de
suas terras e não se / verem obrigados a abandoná-las, pois / já não podedm
sahir de suas casas para levarem os seus generos ao mercado, nem / para
irem à miSsa; como o seguinte facto / prova, que neste momento chegou ao
meu / conhecimento. Hoje as dez horas mais ou / menos aSsaltárão os bugres
a dasa de / Gerhard TenSsnne, morador do Capivary / emquanto este se
achava na capella, e / sómente a mulher com pequeno filho se / achava em
casa. Os bugres approsimárão / se à casa com muita gritaria e deste mo- / do a
mulher sentio já de longe a presença / d’elles sahindo da casa, para ver, se
mês- / mo fossem bugres, bem os viu, que em na- / da fizérão caso d’ella,
avançando para a / casa. A mulher mandou o menino cor- / rer à casa de seo
vizinho Carlos Probst, // [fl.20v] porem, como niguem appareceo, ella / tambem
fugiu, correndo para a casa / do dito Carlos Probst, o qual, como o / rapaz não
tinha chegado para o aviSar, / pois este tinha fugido para a casa de / seu
irmão, immediatamente correu / à casa ameaçada, vendo ahij, que os bu- /
gres já tinhão entrado e disparando pa- / ra elles quatro tiros na intenção de /
os fazer retirarem-se, conseguiu o contra- / rio; os bugres arumárão contra elle
e / como estava sózinho, ahavia de recuar / e abrigar-se. Forão vistos os
bugres / em numero de quinze. O mais, que / me consta por ditos, pois até este
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momen- / to não tenho na mão alguma communi- / caçãoofficail do Inspector de
quarteirão, / he, que levemente, ferirão uma mula, e / que acharão mais uma
frecha no tecto / da casa, que roubárão uma serra grande, / panellas, louças e
mais objectos, que / achárão. Tendo chegado so bugres a tal / atravidez, que
vão aSsaltar as casas d’este / modo, temos de receiar graves conflictos / e por
iSso peço a Vossa Excelência as medidas, que / doSsem neceSarias para
socegar os mo- / radores d’esta Freguezia, dos quaes já mui- / tos trátão de se
retirarem d’aqui e para / que sejão refugiados definitivamente os bugre. Vossa
Excelência na sua alta sabedoria não // [fl.21] faltará a determinar o que mais
será / neceSsario para conseguir isto. / Deos Guarde a Vossa Excelência /
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Doutor Presidente da Provin- / cia de
Santa Catharina // O Subdelegado / Mathias Schmitz
_______________________________________________________________
[fl.20] À margem superior escrito com outro punho: Respondido em [ilegível] /
de 88
[fl.20] À margem superior esquerda escrito com outro punho: autorise-se mais /
[ilegível] homens, para / lugar, de que se / trata neste officio / [ilegível] em /
resposta
_____________________________________________________________
1881
Teresópolis e Santa Isabel
152) [Doc.35] –fl. 63
Subdelegacia de Policia da Freguezia / de Santa Izabel em 15 de Janeiro de
1881 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Accusando o recebimento do
officio / que Vossa Excelência se dignou dirigir-me sob da- / ta de sete do
corrente mez acerca dos / selvagens, tenho a honra de commu- / nicar a Vossa
Excelência que mandei aos Inspecto- / res de quarteirão dar conhecimento a
to- / dos os moradores da intenção de Vossa Excelência, / e como no BaixoCapivarij, segundo me / informárão, se achão uns Brazileiros, que / possão
servir para o tencionado fim, os / convidei, para se apresentarem, e no ca- / so
tendo reunido gente, os farei seguir / e darei parte circunstanciado d’iSso à /
Vossa Excelência. / Deos Guarde a Vossa Excelência / Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor / Doutor Presidente da Provin- / cia de Santa Catharina
// O Subdelegado / Mathias Schmitz
___________________________________________________________
153) [Doc.37] –fl. 65
Subdelegacia de Policia do Districto de / Theresópolis e Santa Izabel em 23 do
Março 1881 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de levar
ao cnhecimento de Vossa Excelência / que no dia 20 do corente mez levantei o
serviSso das / peSsoas que se achavão em serviSso de affugentar os /
indigenas por estes não terem aparecidos e nem mostrado / vistigios. // Deos
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Guarde a Vossa Excelência // O Subdelegado de Policia Mathias Schmitz //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / João Rodrigues Chaves / Presidente da
Provinzia de / -Santa Catharina
_______________________________________________________________
[fl.65] À margem superior escrito com outro punho: Comunicado a Thesouraria
_____________________________________________________________
154) [Doc.39] –fl. 67
Subdelegacia de Policia do Districto de Theresópolis e Santa Izabel / em 25 de
Abril 1881 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor. // Tenho a honra remetter a
Vossa Excelência a conta dos battedores de matto a respeito dos Bugres /
neste Districto de Theresopolis e peço a Vossa Excelência or= / denar que
recebo este dinheiro para pagar os / mesmod battedores. // Deos Guarde a
Vossa Excelência // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Doutor João
Rodrigues Chaves / Presidente da Provinzia de / Santa Catharina // O
Subdelegado / Mathias Schmitz
_______________________________________________________________
[fl.67] À margem superior escrito com outro punho: Já / Mande-se pagar ao /
Subdelegado para que / elle os entregue / aos batedores[?]
[fl.67v] À margem superior escrito com outro punho: À Thesouraria em 26 de /
abril
_____________________________________________________________
155) [Doc.42] –fl. 70

Subdelegacia de Policia do Districto de Theresópolis e Santa Izabel / 24 de
Maio 1881 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor. // Tenho a honra participar
a Vossa Excelência que a pouco vierão / os moradores de Capivari queixaremse de que se acharão / de novo encomodados por causa dos bugres que a
poucos / dias forão a casa do colono Exckötter e quase que levarão / 2
crianças e hotem forão a casa da viuva Vanderes / aonde flexarão o filho mais
velho em um braço por / cujo respeito pedirão-me que participasse o ocorrido /
a Vossa Excelência para que fossem brevemente coadijuvados, dizendo / que
se não fossem coadjuvados, tinhão de mudarem-se / todos ou serião todos
mortos pelos bugres, pois que estes / não se retirão mais de ahi. Incluso
remetto a Vossa Excelência / a carta que o Inspector do mesmo quarteirão me
remetteu. // Deos Guarde a Vossa Excelência // Illustríssimo e Excelentíssimo
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Senhor / Doutor João Rodrigues Chaves / Presidente da Provinzia de / Santa
Catharina // O Subdelegado de Policia / Mathias Schmitz
_______________________________________________________________
[fl.70] À margem superior escrito com outro punho: Que contrate tres pessoas
que / percorão os mattos tres vezes / por semana, e afugentem os / selvagens,
vencendo / 1500 por dia de trabalho.
[fl.70v] À margem superior escrito com outro punho: Respondido ao
Thesoureiro em / 28 de Maio de 1881_____________________________________________________________
156) ANEXO – fl.71-71v
DOCUMENTO EM LÍNGUA ALEMÃ

_____________________________________________________________
1881
Gravatá/ Tubarão
157) [Doc.46] - fl.78
Subdelegacia de Policia do 2º Districto de Gravatá Muni / cipio de Tubarão em
5 de Dezembro
de 1881 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor. //
Communico a Vossa Excelência que os bugres sahirão no dia 11 de /
Novembro proximo passado nos colonos alemães do rio Braço do Norte nos /
lotes de baixo, na margem esquerda do mesmo rio em uma roça / onde
estavão tres aleães trabalhando, e frecharão um alemão / que felizmente não
foi mortal a frechada por a certar em Sima / do quadril e não penetrou dentro, o
alemão pode escapar dos Sel- / vagens, em quanto os outros lutavão, braço a
braço com os Selvagens, / os bugres carregarão os maxados que os alemães
estavão trabalhando / depois deste acontecimento no dia 19 do mesmo mez os
bugres forão a- / casa de um brazileiro por nome Antonio Dutra, e roubarão o
que havia / na caza, felizmente Dutra não estava em caza e nem a familia. // no
mesmo dia os bugres hião pegando um alemão no caminho do- / Braço do
Norte para o Gravatá, e continuão sempre fazendo signaes / nas beiras das
roças dos alemães, mandei o Inspector de Quarteirão / do Braço do Norte que
reunisse gente para bater os mattos afim de= / afugental-os, me respondeu
hotem que foi ao matto com gente, que / encontrou <muitos ranxos> com fogos
feitos, e que os bugres gritarão ao pé delles e que / pelos signaes que virão, é
muita quantidade de bugres. / Doque communico a Vossa Excelência. // Deos
Guarde a Vossa Excelência. // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor
João Rodrigues Chaves / Mui Digno Prezidente da Provincia de Santa
Catharina // O Subdelegado / Vasco Fernandes de Oliveira.
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___________________________________________________________
[fl.78] À margem superior escrito com outro punho: Que contrate tres ou quatro
/ batedores de matto, que afugen- / tem os selvagens, ocupando-se / nesto tres
dias por semana / recebendo 1500 nos dias / que trabalharem
[fl.78] À margem superior escrito com outro punho: Respondido a Thesouraria
em 17
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para PRESP 1882/1883
1882
Teresópolis e Santa Isabel
158) [Doc.14] –fl.25
Subdelegacia de Policia de Theresópolis e Santa Izabel / em 9[?] de Janeiro de
1882 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor. // Tenho a honra de communicar a
Vossa Excelência que, / por meu ordem e cabado o trabalho dos batedores / de
matto em respeito dos bugres no districto de / Capivari com 1 deste mez
proximo, por não acho / nessesario a gastar dinheiro do governo / no mesmo
respeito. // Deos Guarde a Vossa Excelência // Illustríssimo e Excelentíssimo
Senhor / Doutor João Rodrigues Chaves / Presidente da Provincia de Santa
Catharina // O Subdelegado de Policia / Mathias Schmitz
_______________________________________________________________
[fl.25] À margem esquerda escrito com outro punho: Comunicado - a Thesouraria
[fl.25v] À margem superior escrito com outro punho: À Thesouraria em 18
_______________________________________________________________
159) [Doc.15] –fl.26
Subdelegacia de Policia de Theresópolis e Santa Izabel / 24 de Fevereiro 1882
// Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // A respeito do officio de Vossa
Excelência, dactado de 28 de / Maio do anno passado contratei 3 homens para
/ afugentar os bugres no rio Capivari, os quas hom= / ens ficarão em serviço
até 1. de Janeiro deste anno. / Hoje tenho a honrs remetter a Vossa Excelência
quando / for possivel ordenar o pagamento da mesma quantia. // Deos Guarde
a Vossa Excelência // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Doutor João
Rodrigues Chaves / Presidente da Provincia de Santa Catharina // O
Subdelegado de Policia / Mathias Schmitz
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_____________________________________________________________
[fl.26] À margem esquerda escrito com outro punho: Informe a Thesouraria de
Fazenda. / Palacio da Presidencia de Santa Catharina, / 2 de Março de 1882 /
[João] Rodrigues Chaves[?]
[fl.26] À margem esquerda escrito com outro punho: Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor / para que / possa ter / lugar o / pagamento /
reclamado, / no presente / officio, torna / se necessario que pelo / Thesouro
Nacional / seja Concedido o preciso / Credito. Thesouraria / de Santa Catharina
/ 10 de Março de / 1882 / [assinatura]
[fl.26V] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Remette-se a
cont A / Thesouraria e respondido em13 de Março / 82
[fl.26v] À margem esquerda escrito com outro punho: Informe o Senhor Con- /
tador. Thesouraria, 3 / de Março de 1882. [assinatura] / Concorda[?]
Melchiades
[fl.26v] À margem esquerda escrito com outro punho: O Excelentíssimo
Senhor Ministro da Agricultura, por tele- / gramma datado de 11 de Outubro do
anno / proximo passado autorisou à Presidencia desta Provincia / a despender,
até a quanria de dous contos de / réis (2.000$000), inclusive a de um conto de /
réis (1.000$000) já autorisado, em data de 19 / do predito mês de Outubro e
anno, afim de / socorrer as despesas feitas com os batedores / -de matto,
encarregados de afugentarem os / selvagens que infestão às matas do dis- /
tricto da ex- colonia Theresopolis; confor- / me communicou, a mesma
Presidencia, / por officio de 12 do referido mês de Outubro. // Informando sobre
o presente officio, sou / a direi que, para ser effectuado a impor / tancia a
importancia , da inclusa conta / de quatrocentos desoito mil e quinhentos / réis
(418$500), torna-se mister que / venha Ordem do Thesouro Nacional /
autorisando esse pagamento, e quanto / a quantia de cincoenta e vinte mil e /
quinhentos réis (58$500)despendido / em Junho e que se acha incluido /
n’aquella somma, não pode ser / paga por ter cahido em exercicios fin- / dos.
Contadoria da Thesouraria de Fa - / zanda de Santa Catharina, em 9 de /
Março de 1882. // O Presidente / João Floriano da Silva
_______________________________________________________________
160) [Doc.16] –fl.27
Subdelegacia do Districto de Theresópolis e Santa Izabel / em 16 de Outubro
de 1882 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // A respeito de um officio do ex
Presidente dest Provincia / Senhor Doutor João Rodrgues Chaves, dactado de
16 de Dezembro / de 1880, esta Subdelegacia tratei 3 homens para se empre=
/ garem, durante 3 dia em cada semana a batter o matto, / a fim de afugentar
os selvagens, no lugar Capivarij deste / Districto de Theresopolis por jornal de
1$500 por dia / por cada homem. // Em 1. de Fevereiro do corrente anno este
Subdelegacia re= / mettei um officio com conta do jornal dos battedores, / na
importancia de 418$500 ao mesmo Presidente / mas ate hoje ainda não recebi
dinheiro a pagar os batt= / edores. Por elles preciserão seus dinheiros, que
pedir já / muitas vezes d’este Subdelegacia peço Vossa Excelência a ordinar /
o pagamento do mesmo quantia. Deos Guarde a Vossa Excelência //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Doutor Antonio Gonçalves Chaves /
Presidente da Provincia de Santa Catharina // O Subdelegado de Policia /
Pedro Schmitz
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_______________________________________________________________
[fl.27] À margem esquerda escrito com outro punho: Informe a Thesouraria de
Fazenda. Palacio da Presidencia, 24 / de outubro de 1882. Chaves.
[fl.27] À margem esquerda escrito com outro punho: Informe ao Senhor
Contador. The- / souraria da Fazenda de Santa / Catharina, em 25 de Outubro /
de 1882. [assinatura]
[fl.27] À margem esquerda escrito com outro punho: Illustríssimo
Excelentíssimo Senhor / So poderá / ser entregue / a quantia / reclamada, no
presente / officio si / Vossa Excelência me[?] / determinar que sejam / pagos,
para / esta [ilegível] / dos individuos que se / empregarem, no / serviço de /
batedores / de matto, os quaes / reclamam <pagamento> em 30 / de Outubro
ultimo. / [ilegível +- 3 palavras]
[fl.27v] À margem esquerda escrito com outro punho: Concorda [?] /
Melchiades
[fl.27v] À margem esquerda escrito com outro punho: Por conta do credito
concedido / pela Ordem do Thesouro Nacio- / nal numero 72 de 20 de
Setembro / do Corrente anno `verba = Terras / Publicas e Colonisação = do
exer- / cicio em liquidação de 1881-1882, / penso poder ser entregue ao - /
subdelegado de Policia, do Dis- / tricto de Theresopolis e Santa / Isabel,
quantia de quatrp- / centos e desoito mil e quinhen- / tos reis (418$500), de
despe- / za feita com os batedores de / mato para afugentar os selva- / gens no
dicto districto; devendo / porem, o dito subdelegado pres- / tar contas,
opportunamente, da / referida quantia, com documentos / que comprovem a
mesma despeza. / Contadoria da Thesouraria / da Fazenda de Santa Catha- /
rina, 18 de Novembro de 1882. // O Escriturario / João Augusto Fagundes
Menezes [?]
[fl.27v] À margem direita escrito com outro punho: Informado o respectivo[?] /
requerimento. Thesouraria de Santa / Catharina 23 de No- / vembro de 1882 /
João Theodoro da [ilegível]
_______________________________________________________________
161) ANEXO–fl.28
Subdelegacia de Policia do Districto de Theresópolis e / Santa Izabel em 4 de
Novembro de 1882 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de
informar Vossa Excelência a respeito do incluso / Requerimento. // Meu paia
Senhor Mathias Schmitz, como Subdelegado de Policia / por ord[em] do
Senhor Excelentíssimo Rodrigues Chaves e3xPresidente desta / Provincia
tratei com os tres assignados do presente Requere= / mento para afugentar os
bugres no Rio Capivarij, deste / Districto de Theresopolis e no fim deste serviço
elle remetteu / a conta do jurnal destes battedores ao dito Senhor
Excelentíssimo. // Dia 25 do mez passado meu pai fo no Thesoureiro para o
lan= / çar o pagamento deste serviço na importancia de 418$500 reis / O
senhor Inspector disse não poder pagar por faltar Ord[em] / de Vossa
Excelência e disse mais a meu pai, ser preciso trazer 3 recibos / sellados dos 3
battedores e entregar estes a Vossa Excelência como já / fiz nos annos 1878 e
1879 no mesmo assunto. // quando chegou em casa mandou chamar os ditos
battedores / para passar os recibos mas elles não quizerão, talvez seja o mo= /
tivo por ter meu pai já pagado uma parte deste dinheiro de / sua algibeira. Esta
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a minha verdadeira informação. / Deos Guarde a Vossa Excelência //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor / Doutor Antonio Gonçalves Chaves /
Presidente da Provincia de Santa Catharina // O Subdelegado de Policia / III
Su[p]lente em exercicio Pedro Schmitz
_______________________________________________________________
[fl.28v] À margem esquerda escrito com outro punho: Respondido em 23 de
Novembro 82
_______________________________________________________________
1882
Laguna
162) [Doc.24] –fl.45
TELEGRAPHO do ESTADO
Estação Desterro, 9 de Janeiro de 1882
N. 54
N. de Ordem 130
Do Subdelegado de Policia da Laguna
A Presidente da Provincia
Rua d___________________________________ n._________
Procedente da Estação de Laguna
Apresentado às 7 horas 30 minutos da noite
Recebido às 8 horas_____ minutos da II
Expedido às 8 horas 3___ minutos da II

Adirectoria dos Thelegraphos roga a todas as pessoas que soffrerem demora na transmissão ou
recebimento de telegrammas, ou tenhão / quaesquer outros motivos de queixas, que o participem à
mesma afim de habilital-a a regularisar o serviço

S.P. // Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que em / officio de 7 do
corrente, me foi communica- / do pelo subdelegado de Araranguá, ter os
bugres / em numero superior a cem atacado / a casa de Francisco Fernandes,
arremeçan- / do sobre aquelle e dois filhos 31 flechas / sendo isso no lugar do
Rio Turvo, / (atacado) digo, atacando a casa de Januario / Martins no Rio do
Jundiá, do mesmo lu- / gar, fazendo estragos muito importante / nas
plantações, não havendo porem / a lamentarse perdas de vidas, tendo o /
requizitar de Vossa Excelência como me reque- / zita aquelle subdelegado
promptas / providencias // Joaquim B. d’ Assumpção / Gonçalves[?] à Veiga.
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_______________________________________________________________
[fl.45] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Respondido em
10 _______________________________________________________________
1882
Tubarão
163) [Doc.25] –fl.47
Subdelegacia de Policia do 2º Distric- / to do Gravatá Municipio do Tubarão /
em 12 de junho de 1882 // Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tendo-me
sido ordenado por esta preziden- / cia para afugentar os Selvagens que aqui /
estavão fazendo Correrias, e tendo-se me autho= / rizado para isso fazer
despezas como os batidores, / a que fiz da quantia de 72$000 reis, que re- /
quizitando à essa prezidencia o pagamento / me foi respondido com o officio
que por / copia remetto a Vossa Excelência e até hoje espéro o- / pagamento,
já me entendendo por vezes com / o Senhor Administrador da Villa do Tubarão
/ que responde-me sempre não ter authoriza- / ção para isto, pelo que pesso
novamente a Vossa Excelência mandar-me embolsar a referida quan- / tia. //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Ernesto Francisco de Lima
Santos / Muito Digno Prezidente da Provincia de Santa Catharina // Vasco
Fernandes de Oliveira / Subdelegado em exercicio
_______________________________________________________________
[fl.47] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Responda na
forma do parecer
[fl.47] À margem esquerda escrito com outro punho: Informe a Thesouraria de
Fasenda. / Palacio da Presidencia, 3 de / Julho de 1882 Livramento
[fl.47] À margem esquerda escrito com outro punho: Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor / Já foi solicita- / do do Ministerio / da Agricultura / o
necessario cre- / dito para occor- / rer aos pagamen / tos das despesas / de
que trata o / presente officio / não podendo / esta Thesouraria effectu- / ar os
pagamentos / enquanto não / for habilitada. // Thesouraria da Fasenda de
Santa Catharina / 6 de Julho de 1882
[fl.47v] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Respondido a
20 de Julho 82
[fl.47v] À margem esquerda escrito com outro punho: Informe o Senhor
Contador. Thesouraria / de Fasenda de Santa Catharina / em 5 de Julho de
1882. Melchiades
[fl.47v] À margem esquerda escrito com outro punho: Nº 40[6][?] Concordo L.
Saldanha
[fl.47v] À margem esquerda escrito com outro punho: Para pagamento / da
despesa constante / do presente officio, já / foi sollicitado o nes- / cessario
credito ao / Ministerio da Agri- / cultura, etc Conforme / a demonstração or- /
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ganisada por esta / Contadoria em 26 / de Maio proximo passado / Contadoria
da The- / souraria de Fa- / senda de Santa Catha- / rina em 5 de / Julho de
1882 // O Escripturario / João [ilegível] Coelho
_______________________________________________________________
164) ANEXO - fl.48
Copia. Palacio // Secretaria da Presidencia da Provincia de San / ta Catharina /
Em 29 de Março de 1882 // Declaro a Vossa Merce em resposta ao seu of- /
fico de 27 de Fevereiro ultimo que / n’esta data, recommendo a Thesouraria /
de Fazenda que solicite do Ministerio / competente a necessaria ordem para /
effectuar o pagamento da quantia / de setenta e dous mil reis (72$000) /
despendida com serviço de batedo- / res de mato para afugentar os selva- /
gens. // Deos Guarde a Vossa Merce // Joaquim Augusto do Livramento //
Senhor Subdelegado de Policia do 2º Districto / do Gravatá
_______________________________________________________________
Of. SUBDELP para G. 1884/1888
1884
Itajaí
165) [Doc.07] –fl.16
REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação Desterro, 18 de Dezembro de 1884

Telegramma N. 103
Hora de apresentação 8 pm
Numero de palavras 51 pagas 54
Recebido de
A’s 8 H 10 m. ___
Assignatura do Telegraphista
Cz

Numero de Ordem 447
Remetido ___ m___

Carimbo

Hora Expedição: 8.15 pm m
Assignatura do Telegraphista
Expedidor
[ilegível]

Procedente de Itajahij Data:_______ Hora__________ m.______
_____________________________________________________________________
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Endereço: SP

Excelentíssimo Senhor Doutor
Presidente / da Provincia

N’este momento acabão de chegar / diversos colonos do Riberão de / Porto
Franco, trazendo com sigo / um frecho e declarão, que / homtem os bugres tem
assal- / tados em grande numero / os colonos de Porto Franco. / não houve
ferimentos. / Pedem providencias

Nome e morada do Remettente..............

O Subdelegado / Gui / lherme Krieger
/ Junior

_______________________________________________________________
[fl.16] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Accusa-se.
Declarando que á esta datarecomenda-se ao Senhor Chefe de / Policia que o
peça ordem ao subdelegado de Itajahij Brusque, para que / requisite ce praças
dos destacamentos [3 palavras ilegíveis] de Nova Trento, Tijucas / e São João
Baptista os faça seguir com as da Villa para o / logar assaltado pelos bugres,
afim de / impedir qualquer ataque contra os colonos, recomendando ao
[ilegível] que ao Subdelegado a fazenda[?] mandou entregar / armamento
[ilegível] os distribua [ilegível] pelos / colonos, que se prestam a aixiliar a força
publica // o[ilegível] chefe
[fl.16v] À margem esquerda superior escrito com outro punho: Respondido e a
Chefe / em 19-Dezembro-84
_______________________________________________________________
166) [Doc.09] –fl.19
1884
São Luiz Gonzaga
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REPARTIÇÃO GERAL
DOS
TELEGRAPHOS

Estação Desterro, 12 de Junho de 1884
Telegramma N. 49
Numero de Ordem 178
Carimbo
Hora de apresentação 7.15 pm
Remetido ___ m___
Numero de palavras 55 pagas 60
Recebido de
Hora Expedição: 7.25 pm m
A’s 7 H 22 m. pm
Assignatura do Telegraphista
Assignatura do Telegraphista
Expedidor
Cardozo
MC Souza Cardozo
Procedente de Itajahij Data:_______ Hora__________ m.______
_____________________________________________________________________

Endereço: SP

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
Presidente da / Provincia – Desterro.

Confirm o telegramma de Vossa Excelência / Não posso engajar batedores /
por mil e quinhentos reis, / pedem dois mil reis. / Os colonos do Lageado /
abandonarão seos lotes , os / bugres tomarão posse de / algumas casas.
Pedem socorro. / São Luiz 12 de / Junho de 1884

Nome e morada do Remettente.......... O Subdelegado / Gui / lherme Krieger /
Junior
_____________________________________________________________
167) [Doc.10] –fl.20
Subdelegacia de Policia da Villa de / São Luiz, em 23 de Junho de 1884 //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de levar ao conhecimento
/ de Vossa Excelência, que no dia 18 do corrente mez / fiz seguir a expedição
composta de oito / pessoas, afim de afugentar os Indigenas / do lugar
denominado ‘ Lageado’ conforme / a authoriazação de Vossa Excelência de 7 e
12 do corrente. / Em tempo terei occasião de apresentar / a conta da despesa,
a qual até hoje é: / Diários à 7 homens a 2$000, um vaqueano / 3$000, polvora
8 Kilogramma, chumbo / 8 Kilogramma, espoletas 500. // Deos Guarde à Vossa
Excelência // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Luiz da
Gama Rosa / Muito Digno Presidente da Provincia // O subdelegado /
Guilherme Krieger Junior

129

_______________________________________________________________
168) [Doc.11] –fl.21
Subdelegacia de Policia da Villa / de São Luiz Gonzaga , em 3 de Julho 1884 //
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tenho a honra de communicar / a Vossa
Excelência, que a expedição de batedores, / que entrou no mato no dia 18 de
junho / proximo passado, afim de afugentar os bugres / no lugar “Lageado”,
regressou no dia / 2 do corrente mez, tendo me dada conta / de na diligencia
da maneira seguinte: / ,,Que, chegando no lugar,, Lageado”, em- / contrárão
vestigios dos bugres, e, seguindo / por elles alguns dias, achávão a- / rastos
frsecos dos mesmos, calculamdo / por meio d’elles o numero dos Indios /
elevados aos de cem cabeças, reconhe- / cérão por mais, que o allogeamento /
d’estes bugres achar-se-há nas / terras devolutas entre a lageada” / e as de
Blumenau.” // São estas as informações que / me pretárão os expedicionarios.
// Junto tenho a honra de submetter / à Vossa Excelência // [fl.21v] [sic] a folha
de pagamento / feito à expedição, e bem assim a / conta de fornecimento de
munição / à ella, rogando a Vossa Excelência que se / digne de mandar-me
indenizar / estes respectivas [?] importancias, declarando, / que já paguei aos
batedores, porque / com outro contracto não podia obter / cumprimento da
ordem de Vossa Excelência. // Deos Guarde à Vossa Excelência // Illustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Luiz da / Gama Rosa / Muito Digno
Presidente da Provincia // O subdelegado de Policia / Guilherme Krieger Junior
_______________________________________________________________
[fl.21] À margem esquerda escrito com outro punho: À Thesouraria de Fazenda
em 15 – Julho – 84
_______________________________________________________________
169) [Doc.12] –fl.22
Subdelegacia de Policia da / Villa de São Luiz , em 13 de Setem- / bro de 1884
// Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tendo comparecido nesta Subdele- /
gacia diversos colonos moradores / da Linha Ribeirão do Ouro visi- / nhos do
Porto Franco, queixando-se / que Murelli Pietro e Costa Angelo / receberão de
Vossa Excelência armamento pa- / ra destribuirem entre os colonos - / afim
destes baterem as mattas / para afugentar os Indios Selva- / gens, e que os
mesmos negão-se a / tal ddestribuição; justamente aos / colonos que mais
necessitão, e / onde os Indios constantemente ap- / parecendo. Os colonos de
Porto Franco / não necessitão de armamento, por- / quanto este lugar e uma
pequena / povo[a]ção cercada por duas linhas / como é o Riberão da Guabi- /
raba e Ouro, sendo os ultimos / moradores do Ouro distante de / Porto Franco
8 Kilometros onde vivem / quase exolados. / Portantolevo este facto ao
conheci- / mento de Vossa Excelência afim de evictar // [fl.22v] as reclamações
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que constantemente / estão aparecendo. // Deos Guarde à Vossa Excelência //
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor José Lustosa da / Cunha
Paranaguá. / Muito Digno Presidente da Provincia // O subdelegado de Policia
/ Guilherme Krieger Junior
_______________________________________________________________
[fl.21] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Informe o Senhor
Doutor Chefe de / Policia interino. Palacio da / Presidencia, 22 de Setembro /
de 1884. José Paranaguá
_______________________________________________________________
1886
Lages
170) [Doc.34] –fl.72
Illustríssimo Excelentíssimo Senhor // Tendo chegado ao meu conhecimento /
que João Francisco de Souza, Ignacio / Francisco de souza, Felippe José de /
Barros, o houtros tendo adquirido a / legitimação de uma posse que tinhão /
nos mattos dos Indios deste termo / que com efeito fiserão a referida / medição
e que abrangeria apenas / duas leguas pouco a mais o menos / o que se
[ilegível] pelo os seos processo / de medição que se achão arqui / vado na
Secretaria da Providencia / e acobertados com essa medição au- / thorizarãose de um tesouro nacional / na estenção maior de que lhe pertence / de treis
leguas em quadro terrenos / esse nacionais que [ilegível] se achão /
estragando e nelle botando fogo e deru= / bando o que venho trazer ao
Conhecim- / nto de Vossa Excelentíssimo O que deliberar o Como / for de
justissa // Deos Guarde a Vossa Excelentíssimo / Cidade de Lages 6 de
Outubro de 1886 // Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da
Provincia // Do Subdelegado de Policia emzer- / cicio da Cidade de Lages. /
Augusto Moreira da Silva
_______________________________________________________________
[fl.72] À margem superior esquerda escrito com outro punho: Officie-ce a
[corrído 3 palavras] levando [ corroído3 palavras] / cias e rigor da Lei. Ao
Doutor chefe de Policia, ao Juis de Di- / reito, ao Juis Criminal[?], ao Promotor,
à Camara e ao Juiz Com / missario – exigindo communicação do resultado - /
Atem-se as desposições legaes já indicadas em anteriores / e recentes
recommendações . / De-se communicação de tudo ao Ministerio da Agricultura
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CSUBCP para GOV
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CSUBCP para G. 1892/1907
1900
Teresópolis e Santa Isabel
171) [Doc.204] –fl.222
Cartorio do Subcommissariado de Policia / do districto de Theresopolis e Santa
Izabel, / em 26 de Março de 1900 // A Vossa Excelência Doutor Governador do
Estado / Santa Catharina // Communico a Vossa Excelência que a ultima /
expedição conntra os Bugres no matos / de Navalhas, districto de Santa Izabel,
municipio de Palhoça, não tinha re- /sultado nenhuma. // Na referida expedição
foram activos / 16 pessoas as quaes mesmas foram / perseguidos pelos
Bugres até fóra do / mato. // A Vossa Excelência criado obediente // Carlos
Beppler
_______________________________________________________________
[fl.222] À margem esquerda escrito com outro punho: Archivo
_______________________________________________________________
172) [Doc.253] –fl.175
1896
Araranguá
Doutor Hercílio Luz Governador do Estado / em Florianópolis // Comprimenta-o
// Comunico-vos sertos procedimentos de bandidos / que ainda exsiste
pretençente a este munici- / pio, refere-se Serra da rosinha e [ilegível], / ali
estão sempre sedando fultos entre elles. / o intossiasmo como dantes Sempre
é, como / bandidos Sempre ameaçando emvigarem-se / já esá sedando mortes
pelos Suldez, e que / autoridade não pode proçeder contra a elles / autores,
porque não sepode decubrir os cri- / minosos São gentes qu vevem nas matas
/ fazem aparencia de indios, tenho trabalha- / do com energia ver=se posso
imvita-los omau / enzenpro mais é deficele fazer manter a / ordem, sertos tiplos
que pertençe aeste / municipio foram para sima da Serra / dizendo que por
imquanto que não-se aprezen= / tão ali farta criar autoridade local para / fazer
respeitar. / Araranguá 10 de Fevereiro de 1896 / Saude e Fraternidade //
Tenente Pedro Fernades de Souza / Commissario de Policia
_______________________________________________________________
[fl.253] À margem esquerda escrito com outro punho: Archivo
_______________________________________________________________

