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DOCUMENTAÇÃO DA  

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
 

 

ATA, TERMO DE RESOLUÇÃO E INVENTÁRIO  

LIVRO N.º: 01  

CAIXA N.º: 01  

TERMO DE ABERTURA: “Sevirá este livro para n’elle se lançar os termos / de resoluções 

das reuniões das Mesas desta irman- / dade de Nossa Senhora do Rosário desta cidade de / S. 

José de Tiradentes; leva no fim o termo de encerra- / mento; vai tudo por mim numerado e 

rubricado / com a rubrica de Parreiras de que uso / S. José de Tiradentes 3 de Fevereiro de 

1897. Vigário Joaquim das Neves Parreiras. / Por falta de outro livro servirá este mais para os 

ter- / mos de posse e inventário, encontrando-se no fim / deste a ultima folha a lista dos 

objetos existentes / como sejam: corôas de pratas,  resplendores / Tiradentes 8 de Março de 

1909 / O Thezoureiro / Galcino Rocha.” 

RUBRICA: Parreiras (Joaquim das Neves Parreiras) 

DATA: 1897-1931 

N.º DE  FOLHAS: 13 

CONTEÚDO: Atas da reunião da mesa,  termos de resolução,  ata da reorganização da Mesa 

Administrativa e inventário.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. O livro está desencadernado e há presença de acidez. 

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento e há presença de vários avulsos no interior 

do livro, inclusive um inventário e fragmentos de um livro de receita e despesa. 

 

COMPROMISSO  

LIVRO N.º: 02 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do / Rozário 

erecta na Capella da mesma Senhora da Villa / de São Jozé comarca do Rio das Mortes do 

Bispado / de Marianna, vai numerado, e por mim rubricado / nas conformidades das Reaes 

Ordens, e tem as folhas, / que constão do seu encerramento. Rio de Janeiro / aos nove de 

Novembro de 1811. / Thomas Ant. de Villanova Portugal.”  

RUBRICA: Thomas Antônio de Villanova Portugal 

DATA: 1795-1865 

N.º DE FOLHAS: 43 (escrito até a folha 23v.) 

CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, 

ereta na capela da mesma Senhora, na Vila de São José, Comarca do Rio das Mortes, Bispado 

de Marianna. Instituído no ano de 1795. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. Há presença de acidez e danos causados por insetos. 

O livro está desencadernando. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este compromisso quarenta e du= / as folhas, que 

todas vão numeradas, e por mim ru- / bricadas em a primeira lauda de cada huma. Rio / de 

Janeiro 9 de Novembro de 1811. / Thomas Ant° de Villanova Portugal.” 

OBSERVAÇÕES: Há entre as folhas 20 e 21 duas cartas destinadas a Dom João Príncipe e 

Regente de Portugal. Abaixo do termo de encerramento encontra-se o seguinte termo: “Pago 

oito centos e setenta reis do sello deste / compromisso em quarenta folhas, e / da Prov.na da 

confirmação do mesmo / que compreende duas folhas. Rio 19 / de Novembro de 1811. / 

Menezes.” 

 



ELEIÇÃO 

LIVRO N.º: 03 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: Não tem. 

RUBRICA: Não tem. 

DATA: 1779-1847 

N.º DE FOLHAS: 53 

CONTEÚDO: Registro das eleições de Reis e Rainhas da Confraria de Nossa Senhora do 

Rosário. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo. Há presença de muita acidez e muitos danos 

causados por insetos, o livro está em estado de decomposição. 

OBSERVAÇÕES: Há no fim do livro o seguinte termo que foi copiado dos registros da PUC-

Rio pois no original está praticamente iligível.: “Este livro não (...) e acha-se (...) não se sabe 

por quem, não está numerado, nem rubricado, aberto e encerrado, nem tão pouco selado e por 

todas essas razões julgando sem menor préstimo dei por extinto e (...) da provedoria devendo 

abrir-se novo em que d’ora em diante se lança os termos de eleições com todas as 

formalidades legais do respectivo compromisso. Assim se cumpra intimando-se este despacho 

a quem pertencer sob multa de 4$ 400 reis a cada um dos atuais denominados mesários caso 

não cumpra em convenção. Villa de São José  del Rey aos 21 de Agosto de 1850- Resende.”  

Microfilmado. 

 

ELEIÇÃO 

LIVRO N.º: 04 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro devia ser rubricado pelo Prove- / dor das Capellas, na 

conformidade / das Ordens Regias, por isso vai agora / rubricado por mim com a minha ru- / 

brica = Moraes = de que uso; e no fim / leva enserramento. Villa de S. Jose / em Correição de 

1812. / O Des.ºr Ouv.ºr Geral e Prov.ºr da Comca. / Jose Gregorio de Moraes Navarra”. 

RUBRICA: Moraes (José Gregório de Moraes Navarra) – Per.ª Vianna (Claudio Pereira 

Vianna)-invalidada 

DATA: 1808-1909. 

N.º DE FOLHAS: 58 (numeradas continuamente até a folha 57 e mais a folha 79, no verso da 

qual se encontra o termo de encerramento) 

CONTEÚDO: Eleições de Rei e Rainha, Juiz e Juíza, etc; termos de posse. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. Presença de muita acidez, a conservação era feita 

pasta plástica bastante danificada. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este Livro setenta e oito folhas, todas numera- / das; 

e rubricadas por mim com a minha rubrica / Moraes = de que uso. Villa de S. Jose em Corr.ªm 

/ de 1812. / O De.ººr Prov.ºr / Jose Gregorio de Moraes Navarra.” 

OBSERVAÇÕES: Há termos de abertura e encerramento invalidados por José Gregório de 

Moraes Navarra:  

TERMO DE ABERTURA: “Este livro tem cetenta e nove folhas de rubrica a / rubrica, que 

diz Per.ª Vianna, ha de servir p.ª se lançarem / as eleiçõens, mais termo, e acordam da mesma 

mesa desta / Irmandade dos homens pretos da V.ª de São Jose hoje 8 de 8br.º de 1807. / 

Claudio Per.ª Vianna / Juiz da Irmde. / Declaro que são cetenta e oito folhas pello herro 

adiante / da folha des dia hera supra. / O juiz da Irmde. Claudio Per.ª Vianna.” 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro setenta e nove folhas de / rubrica a 

corubrica que diz Perª.Vianna, ser- / vira p.ª o que fica dito no seu principio hoje / 8 de 8br.ºde 

1807 Claudio Per.ª Vianna / Juiz da Irmde. / Declaro que são cetenta e oito folhas pr. Causa 

do herro / da folha n.º des. dia hera de supra. / Juiz da Irmde. Claudio Per.ª Vianna.” 

Microfilmado. Há presença de papéis avulsos no interior do livro. 



 

ELEIÇÃO 

LIVRO N.º: 05 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Há de este livro servir para nelle se lançarem as / eleições e 

posses dos Irmãos da Irmandade de Nossa / Senhora do Rosário desta Villa vai numerado / e 

rubricado por mim com a rubrica de que uso / que diz  =  Cerq.ª Lima = e no fim leva  o termo 

de encer- / ramento. Villa de S. José 21 de Janeiro de 1859 / Miguel Cerqueira Lima.” 

RUBRICA: Cerqr.ª Lima (Miguel Cerqueira Lima) 

DATA: 1859-1910 

N.º DE FOLHAS: 46 

CONTEÚDO: Eleição da Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

da Vila de São José. Contém termos de posse. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  Regular. O livro está desencadernando,  há presença de 

acidez e danos causados por insetos. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro quarenta e seis folhas todas numeradas e / 

rubricadas por mim / Villa de S. José 21 de Janeiro de / 1859 / Miguel de Cerqueira Lima.” 

“No.1 R$ 3”680 / Pg. Tres mil seis centos e oitenta reis S. / Jo. 21 de Janro.de 1859 / 

Barbosa.” 

OBSERVAÇÕES: Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS 

LIVRO N.º: 06 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro  para nelle se escreverem / os termos das 

entradas dos Irmãos / e officiaes da Irmandade de N. Se / nhora do Rosário e de S. Benedito / 

dos Pretos desta Villa vai numerado, / e rubricado por mim com a m.ª ru / brica = Moraes = de 

que uso, e no fim / leva enserramento onde se declara / quantas folhas tem. Villa de S. José / 

em Correição de 1812 / Dezor. Ouvor. Geral e Provor. / José Gregório de Moraes Navarra.” 

RUBRICA: Moraes (José Gregório de Moraes Navarra) 

DATA: 1812-1885 

N.º DE FOLHAS: 200 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário da 

Vila de São José. Contém nome do irmão, data de entrada, valor da jóia e de anuais e em 

alguns há registro do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  Ruim. O livro está desencadernando,  há presença de 

acidez e danos causados por insetos. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas, todas nume / radas e 

rubricadas por mim com a m.ª /  rubrica = Moraes = de que uso, e na primeira / se declara o 

para que há de servir. Villa / de S. José em Correiçªm de 1812 / José Gregório de Moraes 

Navarra.” 

OBSERVAÇÕES: Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS 

LIVRO N.º: 07 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Há de este livro servir para nelle se lançar / os Termos dos 

Irmãos da Irmandade de Nossa / Senhora do Rozário desta Villa vai numerado /  e rubricado 

por mim com a rubrica que diz = / Cerqr.ª Lima = e no fim o Termo de encerramento. / Villa 

de S. José 21 de Janeiro de 1859. / Miguel Cerqueira Lima.” 

RUBRICA: Cerqr.ª Lima (Miguel Cerqueira Lima) 



DATA: 1859-1888 

N.º DE FOLHAS: 51 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário da 

Vila de São José. Contém nome do irmão, data de entrada, valor da jóia e de anuais e em 

alguns há registro do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. O livro está desencadernando,  há presença de acidez 

e danos causados por insetos, há folhas amassadas e/ou rasgadas. 

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. Microfilmado. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS 

LIVRO N.º: 08 

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Sevirá este livro para nelle se passarem os termos / de entrada 

dos Irmãos de Nossa Senhora do Rosário / desta Cidade de S. José de Tiradentes; vai todo 

nume- / rado e rubricado com a rubrica de que uso Pe. Par- / reiras; leva no fim o termo de 

encerramento. / S. José de Tiradentes 20 de Fevereiro de 1897 /  Vigário Joaquim das Neves 

Parreiras.” 

RUBRICA: Pe. Parreiras (Vigário Joaquim das Neves Parreiras) 

DATA: 1897-1910 

N.º DE FOLHAS:  41 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário da 

Vila de São José. Contém nome do irmão, data de entrada, valor da jóia e de anuais e em 

alguns há registro do falecimento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. O livro está desencadernando,  há presença de 

acidez, danos causados por insetos e algumas folhas amassadas e/ou rasgadas. 

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS 

LIVRO N.º: 09 

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle se lançarem os / nomes dos Irmãos 

da Confraria de N.ª  Se- / nhora do Rosário desta freguesia e leva no / fim o termo de 

encerramento. / S. Antônio de Tiradentes 8 de Março de 1925 / O Vigário Pe. José Bernardino 

de Siqueira.” 

RUBRICA: Bernardino ( Pe. José Bernardino de Siqueira) 

DATA: 1925-1926 

N.º DE  FOLHAS: 88 (escrito até a folha 24) 

CONTEÚDO: Registro da entrada de irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. O livro está desencadernando,  há presença de 

acidez e danos causados por insetos. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro está rubricado por mim com /  a rubrica de que 

uso “Bernardino” e servira / para o fim mencionado no termo de abertura / S. Antônio de 

Tiradentes 8 de Março de 1925. / O Vigário Pe. José Bernardino de Siqueira.” 

 

INVENTÁRIO  

LIVRO N.º: 10 

CAIXA N.º: 03 (caixa grande) 

TERMO DE ABERTURA: “Serve este Livro de inventário dos / ornamentos, e fabrica da 

Confraria de No- / ssa Sr.ª do Terço, e p.ª alguns termos que / forem ness.ºs athe folha 30 = e 

da hi por / diante serve dos assentos, ou nomes por A. / B.C.dario dos Irmãos confrades por / 

padecer alguma Ruina o primr.º Livro / em que tambem se acham os Breves da fun- / dação 



desta santa devoção, e teve prin- / cipio a Reforma dos assentos dos nomes dos / Irmãos em 

Setembro de 1754. / Item serve de q. 66f.º de assento dos / legados q. se cobrao deixados a 

esta santa / confraria. / Tambem o caderno em que se lanção / as Eleições do Juiz, e mais (?) e 

Irmãos / de mesa serve de assento dos Irmãos da / Confraria da mesma Senhora do Terço (...) 

/ mo se estivesse neste L.º os taes nomes as- / sentados p.ª o vallor das indulgencias / desta 

santa devoção com o (...) / os autores que escrevem as suas prerroga- / tivas indulgentes.” 

RUBRICA: Não tem. 

DATA: 1749-1792 

N.º DE FOLHAS: 145 

CONTEÚDO: Inventário, assentos de nomes de irmãos e registros de eleições da Irmandade 

de N.ª S.ª do Terço. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim. A encadernação está se soltando, há danos causados 

por insetos e presença de acidez. 

OBSERVAÇÕES: Não há termo de encerramento. 

 

INVENTÁRIO  

LIVRO N.º: 11 

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle se escrever / o Inventário de todos os 

bens per- / tencentes a Irmandade de Nossa / Snr.ª do Rosário desta Villa vai / numerado e 

rubricado por mim com / a minha rubrica = Moraes = de que / uso e leva no fim  

enserramento onde / se declara as folhas que tem. Villa de / S. José em Correição de 1812 / O 

Dezor. Ouvor. Geral e Provor da comcª / José Gregório de Moraes Navarra.” 

RUBRICA: Moraes  (José Gregório de Moraes Navarra.) 

DATA: 1812-1909 

N.º DE FOLHAS: 100 (escrito até a folha 32v) 

CONTEÚDO: Registro do inventário dos bens da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da 

Vila de São José. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular. O livro está desencadernando,  há presença de 

acidez e danos causados por insetos. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro Cem folhas todas nume- / radas e 

rubricadas por mim com a – / minha rubrica  = Moraes = de que uso /  e na primeira se declara 

o para que há de / servir. Villa de S. José  em Correição de 1812 / José Gregório de Moraes 

Navarra”. 

 

RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 12 

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Ha servir este livro para nelle se lançarem as / contas da Receita 

e Despesa da Irmandade de / Nossa Senhora do Rosário desta Freguesia de S. Antonio / de 

Tiradentes, vae por mim numerado e rubricado com / a minha rubrica que uso = "Bernadino" 

e no fim le- / va o termo de encerramento. / Cidade de S. José de Tiradentes 13 de Maio de 

1926 / O vigário Pe. José Bernardino de Siqueira.”  

RUBRICA: Bernardino (Pe. José Bernardino de Siqueira). 

DATA: 1923-1948 

N.º DE FOLHAS: 56 (sendo 12 numeradas e 15 escritas) 

CONTEÚDO: Registros de Receita e Despesa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. Há presença de acidez. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Servirá este livro para as contas da Receita e Re- / ceita 

da Irmandade de N.ª S.ª do Rosário conforme / está mencionado no termo de abertura / 

Tiradentes 13 de Maio de 1926. / O Vigário Padre José Bernardino de Siqueira.”  



OBSERVAÇÕES: Presença de papéis avulsos impressos no interior do livro. 
 

1 A organização do acervo paroquial de Tiradentes, realizada no período de setembro de 1998 a julho de 2004, 

foi uma iniciativa do Arquivo Eclesiástico Diocesano, com a coordenação da Prof.ª Maria Leônia Chaves de 

Resende (DECIS/UFSJ) e dos bolsistas Flávio Marcos dos Passos (licenciando em Filosofia/FUNREI) e revisão 

de André Lima e Silva e Bruno Nascimento Campos (graduandos em História/UFSJ). 


