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DOCUMENTAÇÃO DA 

IRMANDADE DE SÃO MIGUEL E ALMAS 
 

 

I – LIVROS 
 

CERTIDÕES DE MISSAS  

LIVRO N.º: 01    

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro q. hade servir p. nelle / se passarem as certidões das 

missas / e recibos das (?) d’estas, que a / Irmandade de S. Miguel e Almas / desta villa de S. João 

d’El Rey manda / dizer vai todo numerado e rubricado por / mim com a rubrica de que uso q diz / 

= Silvª= em que consta q foi este termo / levando no fim outro de encerramento / em que se faz 

ver as folhas que tem. S. João d’El Rei, 29 de Novembro de 1803 (ouvidor), (provedor)  José 

(antônio) Apolino da Silva”  

RUBRICA: Silveira (José Antônio Apolino da Silva) 

DATA: 1803-1907 

N.º DE FOLHAS: 89 sendo que o verso das folhas 81 e 82 estão em branco 

CONTEÚDO: Certidões das missas celebradas na Irmandade de S. Miguel e Almas, constando o 

nome do Irmão a que elas eram dirigidas e o valor das mesmas.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas / de papel q todas vão 

numeradas / e rubricadas por mim e para / constar fiz este termo de encerramento nesta VILA de 

S. João d’El Rey / aos 29 de novembro de 1803 / (Ouvidor), (Provedor)  José (Antônio) Apolino 

da Silva”  

OBSERVAÇÕES: O livro foi encadernado com as páginas desordenadas. Devido a isso o termo 

de abertura se encontra no final do livro. 

 

COMPROMISSO  

LIVRO N.º: 02    

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Compromisso da Irmandade de São Miguel e / Almas erecta na 

freguesia de N. S. do Pilar no (Bispado) de / Mariana vai numerado, e por mim rubricado na 

forma de reais. Ordens, e tem as folhas, que constam do seu encerra / mento. Rio de Janeiro 

quatro de setembro de 1810 / Cunha.”    

RUBRICA: constam duas rubricas – ambas ilegíveis  

DATA: 1804 

N.º DE FOLHAS: 28 (23 escritas)  

CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de São Miguel e Almas, feito em 1804 na freguesia 

de Nossa Senhora do Pilar, vila de São João del-Rei. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ótimo  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este compromisso vinte e oito / folhas , que todas são 

numeradas, e por mim rubri / cadas em a primeira lauda de cada uma. Rio de Janeiro quatro de 

Setembro de 1810 / O Dept.º Bernd.º(?) Gusmão (?)” 

OBSERVAÇÕES: Consta no documento dois termos de abertura, sendo um de 1808 e o outro de 

1810, assim como dois termos de encerramento que seguem as mesmas datas. Não foi possível a 



identificação dos nomes. O livro contém vários desenhos de São Miguel. Há dois termos 

invalidados, um de abertura: “Este compromisso da (Irmandade) de São Miguel e Almas da 

(Freguesia) de (Nossa) (Senhora) do Pilar desta (Vila)  que há de servir para sua respec / tiva 

regência e (para) cumprimento das obrigações inerentes aos do / corpo das mesmas Irmandade e 

vai numeradas, e rubricada por mim com / a rubrica = (?) =  de que uso, e no fim levara seu 

encerramento com / o número das folhas. (Vila) de (São) João de El Rey. 27 de Dezembro de 

1808.o provedor.”. E um de encerramento: “Tem este compromisso vinte e seis folhas com esta 

do encerramento , e todas numeradas e rubricadas nas conformidades / pedidas na súplica 

(parágrafo) 2 por mim o provedor desta  (Comarca) .(Vila) / de (São) João de El Rey. 27 de 

Dezembro de 1808.” 

 

COMPROMISSO  

LIVRO N.º: 03    

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não identificada (Francisco Celestino Campos) 

DATA: 1949 

N.º DE FOLHAS: 05  

CONTEÚDO: Compromisso da Irmandade de São Miguel e Almas, feito em 1808 registrado em 

cartório em 1949, quando foi transcrito para este documento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular – sem encadernação. 

 

DONATIVO  

LIVRO N.º: 04    

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: Não Consta 

RUBRICA: Não Consta 

DATA: 1966 

N.º DE FOLHAS: 50 folhas (11 escritas)   

CONTEÚDO: Donativos arrecadados para a festa em comemoração dos 250 anos de fundação da 

Irmandade de São Miguel e Almas, contendo a relação da mesa administrativa da Irmandade no 

período de 1964 – 1966. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: contém avulsos, um folhetim de lembrança dos 250 anos de existência da 

Irmandade de São Miguel e Almas e uma folha para recolhimento de donativos.  

 

ELEIÇÃO, POSSE E DELIBERAÇÕES DE MESAS  

LIVRO N.º: 05    

CAIXA N.º: 01  

TERMO DE ABERTURA: Não Consta 

RUBRICA: Moraes (José Gregório de Moraes Navarra)  

DATA: 1775-1828 

N.º DE FOLHAS: 90 

CONTEÚDO: O livro consta termos de posses, de eleições de mesas administrativas, de 

obrigação do capelão. Constam também alguns recibos. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom; com algumas páginas comprometidas quanto à escrita. 

OBSERVAÇÕES: Existem páginas rabiscadas (48 no verso até a 50) 



 

ELEIÇÃO, POSSE E DELIBERAÇÕES DE MESAS  

LIVRO N.º: 06   

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Moraes (José Gregório de Moraes Navarra) 

DATA: 1811-1911 

N.º DE FOLHAS: 92 

CONTEÚDO: Contém atas de eleições e termos de posse dos mesários da Irmandade de São 

Miguel e Almas da cidade de São João del-Rei executados anualmente. Possui ainda termos de 

ajuste salarial com o capelão e o sacristão, termo de nomeação de cobradores , termo de 

autorização para festas, termos de autorização do tesoureiro para despesas anuais , termo de 

deliberação para com trasladação de imagens sacras, termo de obrigação de irmãos, bem como 

cópias de ofício. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, com leitura comprometida em algumas folhas 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e noventa e seis folhas / todas 

numeradas e rubricadas por mim e /  com a minha rubrica = (...) = de / que (...), e no princípio 

dele se declara o (...) que hade servir. S. João de / El Rei Em fevereiro de 1811 / O 

(Desembargador), (Ouvidor) e (Provedor) da comarca / José Gregório de Moraes Navarra.” 

 

ELEIÇÃO, POSSE E DELIBERAÇÕES DE MESAS  

LIVRO N.º: 07    

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro vai servir para nele serem lançadas / os termos ou atas das 

eleições e posses da Irmandade do S Miguel e Almas erecta na igreja Matriz des / ta cidade, está 

numerado e rubricado com a minha rubrica  que é =Vicente Teixeira= e no fim leva ter / mo de 

encerramento de S. João del Rey 21 de Setembro de 1892 / Vicente de Paula Teixeira / Provedor 

da Irmandade.” 

RUBRICA: Vicente Teixeira (Vicente de Paula Teixeira) 

DATA: 1832-1916 

N.º DE FOLHAS: 48 (25 escritas) 

CONTEÚDO: Contém datas da posse, assinatura dos atuais secretários provedores, tesoureiros e 

procuradores, consta também o nome do vigário e o dos mesários eleitos.” 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

OBSERVAÇÕES: o livro é encerrado na folha número 25 com a seguinte declaração: “declaro 

que devido o mau estado / deste livro passei para outro / o qual serviria para o mesmo / fim deste 

/ S. João del-Rei Setembro 1916 / Francisco Raimundo Cardoso Secretário” 

 

ELEIÇÃO, POSSE E DELIBERAÇÕES DE MESAS  

LIVRO N.º: 08    

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro há de servir nelle lançarem / se os termos ou actas das 

eleições e posses / da Irmandade do Arcanjo S. Miguel e Almas desta / cidade; vai numerado e 

rubricado com a minha / rubrica que diz = Lima= e, no fim leva o / termo de encerramento. São 

João d’El-Rei 18 de dezembro de 1859. / Ricardo Antonio de Lima / Juiz Municipal” 

RUBRICA: Lima (Ricardo Antônio de Lima) 

DATA: 1859-1892 

N.º DE FOLHAS: 50  



CONTEÚDO: Contém as atas das eleições e termos de posses dos provedores e mesários da 

Irmandade de São Miguel e Almas desta cidade, executadas anualmente. Possui elencados os 

nomes dos candidatos que concorrem aos cargos dentro da Irmandade, bem como o resultado 

final das eleições, indicando a função que cada um passará a desempenhar. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cincoenta folhas que / estão numeradas e 

rubricadas com a / minha rubrica que diz = Lima =, e /  e no termo de abertura se declara qual / é 

o SEU destino. / S. João d’El Rei 18 de dezembro de 1859. / Ricardo Antonio de Lima / Juiz 

Municipal e Provedor.” 

 

ELEIÇÃO, POSSE E DELIBERAÇÕES DE MESAS  

LIVRO N.º: 09   

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá  este livro para o lançamento de termos ou actos das eleições 

e posse da / Irmandade de S. Miguel e Almas d’esta / cidade, vão todas as folhas numeradas / e 

rubricadas com a rubrica de meu uso. / S. João d’El-Rei 5 de Novembro de 1925 / O Provedor 

José Gualberto Torga” 

RUBRICA: J.G.Torga (José Gualberto Torga) 

DATA: 1925-1932 

N.º DE FOLHAS: 50 (29 escritas) 

CONTEÚDO: contém termos de autorização de Irmãos  tesoureiro, termos de eleição de posse e 

deliberação acerca dos festejos em homenagens ao patrono S. Miguel. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro 50 folhas / todas  por mim numeradas e 

rubricadas com a rubrica / de meu uso. / S. João d’El Rei 5 de Novembro de 1925 / O Provedor 

José Gualberto Torga.” 

 

ELEIÇÃO, POSSE  E DELIBERAÇÕES DE MESAS  

LIVRO N.º: 10    

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nele se lavrarem as actas das / eleições e 

deliberações de mesa da Irmandade de S Miguel e / Almas desta cidade. / Vão todas as folhas 

numeradas e rubricadas com a rubrica do = (...) = Provedor do que diz : “L de Andrade” e no 

termo de encerramento se declara o número de folhas  que contém. / S. João d’El 26 de Setembro  

de 1932/ Provedor / Belisário Leite de Andrade” 

RUBRICA: L. Andrade (Belisário Leite de Andrade) 

DATA: 1932-1957 

N.º DE FOLHAS: 100 

CONTEÚDO: Atas de eleição e deliberação de mesa, bem como os termos de posse. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cem 100 folhas numeradas e rubricadas / 

com a rubrica do irmão  = Provedor = que diz L. Andrade, tra / zendo no começo o termo de 

abertura  com declaração do fim / a que é destinado. / S. João del Rey, 26 de Setembro 1932 / 

Provedor / Belisário Leite  Andrade.”  

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 11    

CAIXA N.º: 02 



TERMO DE ABERTURA: 1.º Termo: “Livro segundo, / digo livro 3º que a de servir para 

entrada dos Irmãos da (Irmandade) do Senhor / São Miguel e Almas desta Vila de São de El Reÿ 

/ e nele se fazer tão somente o termo das suas entradas / na forma que se costuma. Vai numerado 

e rubri / cado por mim Provedor com a minha rubrica que diz / Gomes no fim leva os 

encerramento declarado o / numero das folhas. (Vila) de S. João 12 de Março de / 1780 / Antônio 

José Gomes (Moreira)” 

 2.º Termo: “Este livro foi (indevidamente) numerado (pelo) (Provedor) / da (Irmandade) 

por (que) o devia ser (pelo) (Provedor) da (Comarca) / na (conformidade) das Ordens Regias, por 

isso / vai agora por mim rubricado com (a minha) rubrica / Moraes= de que USO. S. João de El 

Rey (?) / de 1811 / José Gregório de Moraes Navarra” 

RUBRICA: Gomes (Antônio José Gomes Moreira) anulada - Moraes (José Gregório de Moraes 

Navarra) 

DATA: 1780-1905 

N.º DE FOLHAS: 365 (133 escritas) 

CONTEÚDO: Termos de entrada dos irmãos na Irmandade de São Miguel e Almas, contando 

nomes, local de moradia, estado civil. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  1.º Termo: “Este livro tem trezentas / e sessenta e tres meias 

folhas de papel, fora esta do / encerramento, e (?) nele se abriu o termo / para que foi feito este 

livro, rubricado, e numerado por / mim, como no principio esclarece. / (?)” 

2.º Termo: “Este livro tem trezentas/ e sessenta e três meias folhas de papel, fora esta do 

encerramento, e (...) (?) a primeira em que nele se abriu o termo/ para que foi feito este livro, 

rubricado, enumerado por/ mim, como no principio se declarou. / Antônio Gomes Moreira.” 

OBSERVAÇÕES: Primeira folha em branco, apenas com a inscrição “n.º 3º”. Na 2ª folha 

registro de restauração a 18 de março de 1965 sob direção e responsabilidade de Pedro Paulo 

Viegas e Pe. Almir de Rezende Aquino. Possui rubrica de “Gomes” rasurada em todas as folhas e 

ao lado a rubrica de Moraes. As folhas que estão no intervalo de 135 a 365 estão em branco, 

contendo apenas as rubricas.  

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 12    

CAIXA N.º: 03  

TERMO DE ABERTURA: “Deve servir este livro para matricula / dos irmãos da Irmandade de 

S. Miguel / e Almas dessa cidade; vai numerado e / rubricado com a minha rubrica, que diz = / 

Lima =, e no fim leva o termo de encer- / ramento, em que se declara o numero de / folhas que 

ele tem. / S. João d’El-Rei 18 de Dezembro de 1859 / Ricardo Antônio de Lima. / Juiz Municipal 

e Provedor” 

RUBRICA: Lima (Ricardo Antônio de Lima) 

DATA: 1859-1899 

N.º DE FOLHAS: 246 (85 escritas) 

CONTEÚDO: Registro de entrada de irmãos do período de 1859 a 1899 na Irmandade de São 

Miguel e Almas de São João del-Rei , constando o nome, estado civil, local de moradia, idade.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas e quarenta / e seis folhas, que 

todas são numera- / das e rubricadas com a minha ru- / brica que diz =Lima=, e no termo de 

abertura / está declarado qual é o seu destino. / S. João d’El Rei 18 de dezembro de 1859 / 

Ricardo Antônio de Lima / Juiz Municipal e Provedor.” 



OBSERVAÇÕES: As folhas 239 e 240 foram encadernadas após a folha 246. Foi registrado, em 

02/11/1899, pelo Sr. Antônio Augusto Theodoro de Faria, que este livro não seria mais utilizado 

e que se voltaria ao antigo por não haver confiança na encadernação deste livro. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 13    

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA:  “Servirá este livro para n’- / ele serem lavrados os termos / de 

entradas de irmãos da / Irmandade de S. Miguel e / Almas, desta cidade. Vão to- / - das as folhas 

numeradas e rubricadas a ru - / - bricadas com a rubrica de / meu uso. S. João d’El-Rey, 14 de / 

Agosto de 1906 / O Provedor  Antônio Maria de Assis Silva.” 

RUBRICA: Assis Silva (Antônio Maria de Assis Silva) 

DATA: 1906-1939 

N.º DE FOLHAS: 47  

CONTEÚDO: Contém o nome das pessoas que se alistaram na Irmandade de S. Miguel e Almas 

da cidade de S. João del Rei, os quais se sujeitam às obrigações e costumes da mesma, bem como 

os valores pagos pelos novos irmãos para efetivarem a  entrada.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular (Danificado por insetos.) 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro 50 fls. todas / por mim numeradas e 

rubricadas com / a rubrica de que uso. / S. João d’El-Rey, 14 de agosto de 1906 / O Provedor / 

Antônio Maria de Assis Silva.”  

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 14    

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA:  “Servirá este livro para nele serem lavrados / os termos de entrada de 

irmãos da Irmandade de / S. Miguel e Almas, desta cidade. / São todas as folhas rubricadas com a 

rubrica / L. de Andrade, do meu uso. / S. João del Rey, 30 de / outubro de 1931 / O Provedor / 

Belisário Leite de Andrade”. 

RUBRICA: L. Andrade (Belisário Leite de Andrade) 

DATA:  1931-1957 

N.º DE FOLHAS: 100 (54 escritas) 

CONTEÚDO:  Consta o termo de entrada de cada ano e a listagem dos nomes, com seus 

respectivos endereços e quantia paga. No termo de entrada consta data, local e assinatura do 

secretário que listou os irmãos. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro 100 fls. ( cem ) todas rubrica / das com a 

minha rubrica particular, constando no / termo de abertura o fim para que este se destina / S. João 

del Rey, 30 de outubro de 1931 / Provedor / Besilário Leite de Andrade.” 

OBSERVAÇÕES:  O secretário encerra o livro com o seguinte termo : “Dou por encerrado este 

livro em virtude / da nova organização da escrita adotando propos- /  tas para admissão de novos 

irmãos / S. João del Rei, 28 de outubro de 1958, Inácio José de Souza/ ( Secretário )”. 

 

ÍNDICE  

LIVRO N.º: 15 

CAIXA N.º: 04 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: não consta 



DATA: 1760-1902 (informação da capa) 

N.º DE FOLHAS: 28 (21 escritas) 

CONTEÚDO: Índice do livro anual de irmãos da Irmandade das Almas , constando a listagem de 

nomes e um número que indica a página com os respectivos dados do livro de receita (anuidades) 

da Irmandade. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, tinta oxidada 

 

INVENTÁRIO  

LIVRO N.º: 16    

CAIXA N.º: 03  

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1927-1942 

N.º DE FOLHAS:  47 folhas (6 escritas) 

CONTEÚDO: Inventários de bens da Irmandade de São Miguel e Almas, apresentado pela 

administração de 1927 a 1928 com a discriminação e a quantidade (incluindo as novas aquisições 

de administrações posteriores). 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Há no livro, em folha solta, um registro civil de Tiradentes informando sobre 

o sepultamento de José Maria de Lurdes no cemitério do Rosário em São João del-Rei em 

23/10/1950.  

 

INVENTÁRIO  

LIVRO N.º: 17    

CAIXA N.º: 03   

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1947-1972 

N.º DE FOLHAS: 50 (5 escritas) 

CONTEÚDO: Inventário de bens da Irmandade de 1947, incluindo novas  aquisições da 

administração 1967-1972. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

 

ÓBITO  

LIVRO N.º: 18 

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Assis Viegas (João B. de Assis Viegas) 

DATA: 1901-1920 e 1936-1938 

N.º DE FOLHAS: 47 folhas (22 escritas) 

CONTEÚDO: data de falecimento dos irmãos, local do sepultamento, saldo devido a Irmandade 

e o outro livro onde pode-se verificar o registro. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  “Contém este livro 48 folhas quaren / ta e oito folhas , todas 

por mim  nu / meradas e rubricadas com a rubrica de meu uso = Assis Viegas = e / no termo de 

abertura vem declara / do o fim a que se destina / (São) João d’El Rei , 25 de Novembro de 1901 / 

O Provedor da (Irmandade) se (São) Miguel  e Almas / João B. de Assis Viegas” 



OBSERVAÇÕES: A primeira folha foi perdida mas provavelmente nela continha o termo de 

abertura. No meio do livro consta relação de sepulturas para adultos e anjinhos com os nomes dos 

ocupantes e com datas de 1936 e 1938. 

 

ÓBITO E SEPULTAMENTO  

LIVRO N.º: 19   

CAIXA N.º: 03    

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1929-1963 

N.º DE FOLHAS: 100 

CONTEÚDO:  Controle de falecimento dos Irmãos  constando nome e idade do falecido, data de 

inumação e exumação e observações.   

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Há no livro um mapa do cemitério da Irmandade de São Miguel e Almas de 

São João del-Rei e algumas folhas avulsas. 

 

ÓBITO E SEPULTAMENTO  

LIVRO N.º: 20    

CAIXA N.º: 05   

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1948-1964 

N.º DE FOLHAS:  

CONTEÚDO: Registros de sepultamento e exumações das Irmandades de São Miguel e Almas, 

Pilar e Santo Antônio. Há nomes e datas de exumação e números das sepulturas e catacumbas. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, há folhas rasgadas. 

 

ÓBITO E SEPULTAMENTO  

LIVRO N.º: 21    

CAIXA N.º: 05   

TERMO DE ABERTURA: Não consta. 

RUBRICA: Não consta. 

DATA: 1964-1977 

N.º DE FOLHAS: 101 

CONTEÚDO: Controle de falecimento dos Irmãos constando o número da sepultura, número de 

registro, nome do falecido e observações do tipo: filiação do falecido entre outros.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Há em avulso no livro requisição e autorização dos processos de exumação e 

translação de restos mortais de um cemitério para outro. Há ainda guias de sepultamento. 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 22 

CAIXA N.º: 06 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro que há de servir para (...) / annuados dos Irmãos da 

Irmandade das Almas / desta matriz receita de (...) / e tem cento e noventa e quatro folhas , (...) / 

(...)as coais vam usar  todas ru / bricadas por mim como provedor da mesma Irma / ndade com a 

minha rubrica =Coimbra= / (...) 11 de agosto de 1760 / (...)” 



RUBRICA: Coimbra (não identificado) 

DATA: 1760-1776 

N.º DE FOLHAS: 140 (todas escritas) 

CONTEÚDO: consta nomes de irmãos, e valores pagos  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, mas com a leitura comprometida 

OBSERVAÇÕES: Este livro tem sua continuação em outro. Não é possível localizar o termo de 

encerramento. O livro já passou por processo de restauração. Na capa encontra-se os seguintes 

dados: “LIVRO DE ANUIDADES / DE IRMÃOS / DA IRMANDADE DAS ALMAS / 1760 A 

1902 / TOMO I”. 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 23 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Coimbra (não identificado) 

DATA: 1776-1904 

N.º DE FOLHAS: 134 

CONTEÚDO: consta data da entrada de irmãos, anuidades pagas, ano de falecimento e receitas 

dos irmãos da Irmandade de São Miguel e Almas. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, mas com a leitura comprometida. 

OBSERVAÇÕES: Este livro é continuação de outro. Não é possível localizar o termo de 

encerramento. O livro já passou por processo de restauração. Na capa encontra-se os seguintes 

dados: “LIVRO DE ANUIDADES / DE IRMÃOS / DA IRMANDADE DAS ALMAS / 1760 A 

1902 / TOMO II”. 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 24   

CAIXA N.º: 08 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro foi indevidamente rubricado pelo provedor da Irmandade 

/ das Almas , porque o devia ser pelo provedor da comarca na conformidade / das Ordens Regias, 

por isso vai agora rubricado por mim com minha / rubrica  =Moraes= de que uso e servirá para o 

mesmo que tem / servido e no fim dele se declara  quantas folhas tem São João / del-Rey, em 

(correção) de 1811. O (Desembargador) (Ouvidor) e Provedor da Comarca / José Gregório 

Moraes Navarra.” 

RUBRICA: Moraes (José Gregório Moraes Navarra) / Mesquita (Gabriel Andrade de Mesquita) 

DATA: 1801-1857 

N.º DE FOLHAS:  104  

CONTEÚDO: Constam as contas-correntes dos irmãos individualmente, com data e entrada 

pregressa, registros de pagamentos anuais e de falecimento, constando se pertenceu à mesa, local 

de moradia e se deixou alguma dívida com a irmandade. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Não contém termo de encerramento. Encadernado fora  de ordem, impresso 

com juramento que deveria ser assinado pelo irmão quando entrava na Irmandade São Miguel e 

Almas, na segunda folha há um registro de conta (débito/crédito) do Irmão Reverendo Padre João 

José dos Passos e Silva. Há outros termos transcritos a seguir: termo de abertura cancelado: “Este 

livro que há de servir para nele se lançarem os Ir / maons desta Irmandade das Almas  nesta 

fregue / sia , e Matriz de Nossa Senhora do Pilar da Vila / de São João d’El Rei. Comarca do Rio 

das Mortes , / o qual como provedor que atualmente estou servindo da mesma Irmandade / o 



numerei e rubriquei  coma minha rubrica que diz =Mesqui / ta = e vai com encerramento no fim 

tudo para constar mandei escrever este termo, aqui assignei nesta dita vila dos 8 de junho de 

1801. Gabriel Andrade de Mesquita.”; e: “Termo de declaração que se fez para os anuaes / e 

mesadas dos irmãos de mesa vejam conforme / o novo compromisso que deve (...) hoje / vinte e 

nove de Setembro de mil oitocentos e onze. /  E para constar lavrou-se este termo por mim feito e 

/ assignado pelo impedimento do actual escrivão / Francisco Antônio da Cunha Magalhães.” 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 25     

CAIXA N.º: 09 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Moraes (José Gregório de Moraes Navarra) e Mesquita (Gabriel Andrade de 

Mesquita) 

DATA: 1841-1883 

N.º DE FOLHAS: 88 (numeradas de 101 a 187- há duas páginas com o número 180) (87 escritas) 

CONTEÚDO: Data de entrada e nome do irmão, contendo pagamentos das anuidades, em alguns 

casos traz a data de falecimento.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, restaurado. Há algumas folhas apagadas e/ou oxidadas.  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e oitenta e sete folhas todas nume/radas 

e rubricadas por mim com a minha ru / brica = Moraes = de que, e no princípio DELE se / declara 

o para que hade servir. S. João d'El-Rey / em de 1811 / O (Desembargador) (Ouvidor)  e 

Provedor da Comarca/ José Gregório de Moraes.” 

OBSERVAÇÕES: Este livro é continuação de um outro. Há um segundo termo de encerramento: 

“Servira este livro de cento e oitenta e seis / folhas excetuando esta do encerramento / todas 

numeradas e rubricadas por mim / com minha rubrica que diz Mesquita / tudo como este 

encerramento que (?) / assignei como provedor desta Irman- / dade (?). Vila de (São) João d’El-

Rei / (?) 8 = de 1801. / Gabriel Andrade de Mesquita.” 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 26     

CAIXA N.º: 10 

TERMO DE ABERTURA: “Livro 8º para nele se / lançar os débitos e haveres dos Irmãos / que 

entrarem para esta Irmandade de / S. Miguel e Almas desta Cidade.” 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1865-1911 

N.º DE FOLHAS: 269  

CONTEÚDO: Consta nome do irmão, data de entrada, pagamentos efetuados e dívidas com a 

Irmandade, além da data de falecimento.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Terminei este livro / na página 269 – termo de / entrada do 

irmão Custódio / Lourenço de oliveira / Sendo todos os outros / transpassados para o livro / n.º 9 

onde se encontra o / debito e credito de cada / irmão – ficando em bran / co as folhas 270 a 280 / 

deste livro em 1911” 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 27    

CAIXA N.º: 05 



TERMO DE ABERTURA:  “Este livro hade servir para a Receita / e despesa da Irmandade do 

Arcanjo S. Miguel e Almas colocada na fre / guesia de (nossa) (senhora) do Pilar desta / (vila) de 

S. João de El Rey. Vai nume / rado e rubricado por mim com a / rubrica e cognome de que uso -= 

/ Azevedo = e leva no fim encerra/mento em que se declara o nume / ro das folhas que contem. 

(vila) de São João 20 de outubro de 1787. Luiz Ferreira de Araújo e Azevedo”    

RUBRICA: Azevedo (Luiz Ferreira de Araújo e Azevedo) 

DATA: 1787-1826 

N.º DE FOLHAS: 137  

CONTEÚDO: Este livro contém as receitas e despesas da Irmandade de São Miguel e Almas do 

período de 1787 a 1826, contendo todos os rendimentos e gastos da Irmandade de São Miguel e 

Almas e termos de aprovação de contas.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

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

rubricadas / com a rubrica de que uzo = Azevedo = / e para contar fiz esta declaração no seu 

encerramento. (vila) de São João 20 de / de Outubro de 1787 /  Luiz Ferreira de Araújo e 

Azevedo”. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 28    

CAIXA N.º: 05   

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle se lan / çar a receita e despesa da Irman 

/ dade de S. Miguel e Almas d’esta / Vila; vai numerado e por mim rubricado / =Couto= de que 

uso, e tera no fim / o encerramento. São João 11 de / septembro de 1827 / O Provedor / Aureliano 

de Souza Oliveira Couto” 

RUBRICA: Couto (Aureliano de Souza Oliveira Couto) 

DATA: 1827-1843 

N.º DE FOLHAS: 70 folhas 

CONTEÚDO: Receita e despesas da Irmandade São Miguel e Almas, contendo registros das 

Mesadas, annuaes, cobranças, , toques de sinos, transportes da receita, rendimento dos dízimos, 

termo de aprovação da mesa de cada ano entre 1827 a 1843.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro noventa e seis fo / lhas todas por mim 

numeradas, / e rubricadas; e na primeira / se declara a para que serve São / João 15 de setembro 

de 1827 / O Provedor / Aureliano de Souza Oliveira Couto.” 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 29 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: Gomes 

DATA: 1844 -1871 

N.º DE FOLHAS: 140 (136 escritas) 

CONTEÚDO: Receitas e despesas da Irmandade de São Miguel e Almas no período de 1844 a 

1871 contendo ainda aprovações da mesa, publicações e posses da nova mesa.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro sento e quarenta e seis folhas, to / das vão por 

mim numeradas, e rubricadas, sua / primeira folha deste se declara o para que hade / servir. São 

João 6 de Dezembro de 1845 / o provedor / João Gonçalvez Gomes.” 



OBSERVAÇÕES: Faltam as seis primeiras folhas. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 30    

CAIXA N.º: 11  

TERMO DE ABERTURA: “É este livro destinado ao lançamento da / receita e despesa da 

Irmandade de S. Mi / guel e Almas d’esta Cidade. Vai todo nu / merado e rubricado com a minha 

rubrica de que uso =JBP Lustosa= e leva no fim, o termo de / encerramento. S. João d’El Rei 27 

de Abril de / 1872 O Juiz Provedor - / João Baptista Pimentel Lustosa”. 

RUBRICA: JBLustosa (João Baptista Pimentel Lustosa) 

DATA: 1872-1918 

N.º DE FOLHAS: 194 (193 escritas) 

CONTEÚDO: Registros de mesadas, entradas, dobres e repiques de sino, esmolas, em suma, de 

receitas e despesas da Irmandade de São Miguel e Almas. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro de receita e despesa da Irmandade / de S. 

Miguel e Almas d’esta cidade, cento e noven / ta e uma folhas que estão rubricadas com a / 

rubrica de que uso =J.B. P. Lustosa= S. João d’El / Rei. 27 de Abril de 1872 – / João Baptista 

Pimentel Lustosa”. 

OBSERVAÇÕES: Alvará expedido pelo tenente Custódio Nogueira da Costa, substituto do Juiz 

 Municipal da Provedoria, à Irmandade São Miguel e Almas. Há este termo na primeira folha: “A 

quantia de duzentos mil réis será empregada nos serviços do Altar da Irmandade referida”.  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 31    

CAIXA N.º: 11 

TERMO DE ABERTURA: “Declaro em nome / do (Reverendíssimo) (Padre) Gustavo Ernesto 

Coelho, / Vigário desta freguesia, que / este livro que contém duzentas / (200) folhas, todas 

rubricadas / com minha assignatura (Fr. Cândido), / Deve servir para fielmente lan / çar os 

recebimentos e as despesas / da Irmandade de S. Miguel e / Almas / São João d’El Rey 2 de 

novembro de 1922 / P. Fr. Cândido / O.F.M. 

RUBRICA: Fr. Cândido (Frei Cândido O.F.M.) 

DATA: 1921-1937 

N.º DE FOLHAS: 200 

CONTEÚDO:  Consta quantia doada pelos irmãos, bem como seus nomes e outras receitas da 

Irmandade. Consta também os diversos gastos da Irmandade com transporte, manutenção, 

celebração de missas, limpeza, entre outros. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 32    

CAIXA N.º: 11   

TERMO DE ABERTURA:  “Contem este livro duzentas / folhas que são por mim rubricadas 

com a rubrica em chancela que diz / Mons. Castro, servirá este / para nele serem lançados / as 

contas de receita e / despesas. Leva no fim / o termo de encerramento / S. João del Rey, 1 /  de 

Janeiro de 1937. Mons. Silvestre de Castro /  Vigário.”   

RUBRICA:  Mons. Castro (Monsenhor Silvestre de Castro) 

DATA: 1937-1948 



N.º DE FOLHAS: 200 folhas 

CONTEÚDO: Despesas de pagamento com sineiro, pagamento pelas missas, despesas com velas; 

ordenado como sacristão; doações de missas; recibo de juros de apólices; compra de apólices de 

banco. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, mas perdeu a capa da encadernação e há vários recibos 

amassados. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro duzentas folhas / por mim rubricadas – E’ este 

/ seu termo de encerramento. / S. João del Rei- 1 de / janeiro de 1937 / Mons. Silvestre de Castro 

/ Vigário” 

 

RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 33    

CAIXA N.º: 11 

TERMO DE ABERTURA: “Servira este livro contendo (300) trezentas / paginas por mim 

rubricadas, para nele / se registrar o movimento financeiro / da Irmandade de S. Miguel e Almas / 

desta Paróquia de Nossa Senhora do / Pilar de S. João del Rei / Padre Almir de Rezende Aquino / 

Pároco / S. João del Rei, 29 de julho de 1948.”   

RUBRICA: Pe. Almir de Rezende Aquino  

DATA: 1948-1957 

N.º DE FOLHAS:  300 folhas  

CONTEÚDO: Receitas e despesas da Irmandade de São Miguel e Almas da Matriz de Nossa 

Senhora do Pilar de São João del Rei. Contém os valores relativos a renda do cofre da Matriz e as 

esmolas recebidas. Há também as despesas referentes ao pagamento de serviços prestados, como 

o do sineiro, do zelador do cemitério, da Orquestra Lira Sanjoanense e de bens para a 

manutenção da Igreja, do cemitério e dos objetos pertencentes a Irmandade . contém, ainda, 

declarações referentes à troca de tesoureiro.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ótimo  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro de contas da / Irmandade de S. Miguel e 

Almas / trezentas páginas rubricadas e / quando terminado vale o termo / de encerramento. / 

Padre Almir de Rezende Aquino / S. João del Rei, 29 de julho.”   

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 34   

CAIXA N.º: 12 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro, que contém 200 folhas / numeradas e rubricadas, 

para o movimento financeiro / da Irmandade de S. Miguel e Almas, da Paróquia / de Nossa 

Senhora do Pilar. / S. João del-Rei, 19 de Novembro de 1957.” 

RUBRICA: Pe Almir de Resende Aquino   

DATA: 1957-1967 

N.º DE FOLHAS: 200  

CONTEÚDO: O livro consta as receitas e despesas da Irmandade de São Miguel e Almas, bem 

como declarações das cadernetas de poupança da mesma. Essas declarações eram feitas quando 

havia troca de tesoureiro. Há também uma folha avulsa de donativos para festa de São Miguel. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro que contém 200 folhas numeradas / e rubricadas, 

tm a sua finalidade exarada no termo / de abertura. / Paróquia de Nossa Senhora do Pilar / S. João 

del Rei, 19 de novembro de 1957” 



OBSERVAÇÕES: Dentro do livro encontram-se alguns papéis referentes à Irmandade, como 

recibos, programas de festas, envelopes etc.  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 35    

CAIXA N.º: 12 

TERMO DE ABERTURA: “Servira Este livro, que conta, 300 folhas / numeradas e rubricadas, 

para o movimento / financeiro da irmandade de S. Miguel / e Almas , da paróquia de Nossa 

Senhora / do Pilar / S. João del Rei, 19 outubro de 1967.” 

RUBRICA: Não Consta 

DATA: 1967-1972 

N.º DE FOLHAS: 300 (98 escritas) 

CONTEÚDO: Contém nomes, datas e quantias referentes aquilo que a Irmandade recebeu em 

anuais. Consta também as despesas com transporte de párocos, manutenção da Igreja e gastos 

para a celebração de missas. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro que contem 300 folhas nume / radas e rubricadas, 

tem a sua finalidade / escarada no termo de abertura / Paróquia de Nossa Senhora do Pilar / S. 

João del Rei, 19 de outubro de 1967.” 

OBSERVAÇÕES: embora seja dito tanto no termo de abertura como no de encerramento que 

todas as folhas foram rubricadas, não se encontra nenhuma rubrica.  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 36   

CAIXA N.º: 12  

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: AReis (Antônio Reis da Paixão) 

DATA: 1972-1980 

N.º DE FOLHAS: 100 (98 escritas) 

CONTEÚDO: Livro de caixa da Irmandade do período de 1972 a 1980, contendo saldos mensais, 

apurações de cofres, pagamentos de missas e donativos recebidos. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de mil 

novecentos e oitenta, / foi encerrado este livro, nas páginas 97 verso e 98, aproveitando-se o 

término do exercício / 1979/1980. As folhas 98v, p99, 99v e 100 foram inutilizadas para que o 

exercício 1980/1981 / tenha início em outro livro caixa. Ao termo do encerramento compareceu a 

mesa / administrativa em exercício o REV.MO. Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva, digno 

/ Vigário da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, vos quais a puseram suas assinaturas. / São João 

del-Rei, 31 de outubro de 1980 /: Vigário Sebastião R. de Paiva: vice-provedor Antônio (...) /: 

provedor Alziro José Neves: Secretário / : tesoureiro Waldemar Pugliese: Procurador Alziro José 

Neves.” 

OBSERVAÇÕES: Em anexo estão os saldos de 2 cadernetas de poupança em uma folha assinada 

pelo tesoureiro Waldemar Pugliese datado de 01-11-1984. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 37    

CAIXA N.º: 12 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 



RUBRICA: Não consta 

DATA: 1980-1992 

N.º DE FOLHAS: 200  

CONTEÚDO: Contém receitas e despesas da Irmandade de São Miguel e Almas da cidade de 

São João, possuindo relatos das contribuições anuais dos irmãos, venda de sepulturas e ossuário, 

recebimento de donativos e de pecúlio referente a entrada de novos irmãos, recebimento por 

missas celebradas, bem como débitos referentes a pagamentos de zeladores , coveiros, sineiros, 

pintores, gastos com material de igreja (cera, velas, lâmpadas, ferragens, tinta, fio) despesas com 

orquestra de música para missa, fornecimento de flores e compras de imagens sacras.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom 

OBSERVAÇÕES: Contém anexados duas cadernetas para anotações de depósitos e retiradas da 

poupança do Banco Minas Caixa. 

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 38     

CAIXA N.º: 13 

TERMO DE ABERTURA: Não Consta 

RUBRICA: Não Consta 

DATA: 1921-1925 

N.º DE FOLHAS: 36 (35 escritas) 

CONTEÚDO: Recibos da Irmandade de São Miguel e Almas referentes à compras e serviços 

prestados a referida Irmandade no período de 21-12-1921 a 26-10-1925 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, mas a encadernação está ruim, mantendo as folhas 

desalinhadas. 

OBSERVAÇÕES: No livro consta os vistos dos senhores Newton Alves Torga e Francisco 

Honório Moreira.  

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 39    

CAIXA N.º: 13  

TERMO DE ABERTURA: “Servira este livro para receber / de todas contas e despesas da 

Irmandade / de S. Miguel e Alma desta cidade. / Vão todas as folhas numeradas e rubri / cadas 

com a rubrica de meu uso. São João 5 de novembro de 1925 / José Gualberto Torga Provedor.” 

RUBRICA: J.G.Torga. (José Gualberto Torga) 

DATA: 1925-1932 

N.º DE FOLHAS: 150 (146 escritas) 

CONTEÚDO: Recibos de serviços prestados à Irmandade de São Miguel e Almas no período de 

1925 a 1932, constando por exemplo: pagamentos a Orquestra Lyra Sanjoanense; epístolas de 

missas celebradas; recibos de capinas de cemitérios, de pagamento a sineiro, de lâmpadas, 

espelhos, fundição de tochas entre outros. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro 150 folhas / todas por mim rubricadas / e 

numeradas com a rubrica / do meu uso / São João 5 de Novembro de 1925 / O Provedor José 

Gualberto Torga.” 

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 40    

CAIXA N.º: 13 



TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nele serem lançados as / receitas dos 

pagamentos effectuados pelo Irmão Thesoureiro; / achando-se todas folhas rubricados com a 

rubrica de meu / uso L. de Andrade, levando no fim, o termo de encerramento. / São João del Rei, 

2 de novembro de 1932. / Belisario Leite de Andrade / Provedor.” 

RUBRICA: L. de Andrade (Belisário Leite de Andrade) 

DATA: 1932-1942 

N.º DE FOLHAS:  100 folhas  

CONTEÚDO: Recibos de pagamentos como: do sacristão, do sineiro, de trabalhos prestados à 

Irmandade, como por exemplo, o feitio de colchas de crochê, numeração dos ossuários do 

cemitério da Irmandade, confecção de cofres, apólices de Banco, execução de músicas durante as 

festividades da Irmandade.     

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro sem folhas, (100) todas rubri / cadas com a 

minha rubrica de meu uso, levando no termo de abertura o fim para que se destina, faltando ape / 

nas a qual corporação religiosa pertence, fazendo / agora Da Irmandade de S. Miguel e Almas / S. 

João del Rey 2 de novembro de 1932 / Provedor / Belisário Leite de Andrade.” 

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 41   

CAIXA N.º: 13 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nele serem lançados / os recibos dos 

pagamentos efetuados pelo Irmão / Tesoureiro, achando-se todas folhas rubricados / pelo Irmão 

Provedor, levando no fim, o termo de encerramento. / São João d’El-Rey, 3 de Setembro de 1942. 

/ Francisco da Silva Passos / secretario / João Henrique dos Santos / Provedor.” 

RUBRICA:  João Henrique S (João Henrique dos Santos) 

DATA: 1942-1968 

N.º DE FOLHAS: 200 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Contém recibos da Irmandade de São Miguel e Almas, relativos a foguetes, 

espanador, velas, amêndoas para procissões, espórtulas de missas, incenso, serviços e a outros 

produtos e atividades. Contém ainda recibos de empresas de São João del-Rei.   

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas  folhas (200), todas / rubricadas 

pelo Irmão Provedor, levando no termo de abertura o fim que se destina. / S. João d’El-Rey, 3 de 

setembro de 1942 / Francisco da Silva Passos. / Secretário / João Henrique dos Santos / 

Provedor.” 

 

 



II – AVULSOS 
 

CORRESPONDÊNCIA 

PASTA N.º: 01 

DATA: 1940-1960 

N.º DE FOLHAS: 87 FOLHAS 

CONTEÚDO: Convites para participar da procissão; ordem para dobrar o sino; convite para 

participar como mesário; convite para a solenidade da benção da pedra angular no Colégio São 

João; 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

 

DIVERSOS 

PASTA N.º: 02 

DATA: 1968-1982 

N.º DE FOLHAS: 55 folhas 

CONTEÚDO: Contém ata sobre modificações da festa de São Miguel Arcanjo, bem como lista 

de materiais (lanternas e varas) usadas na dita festa, pedido ao comandante do destacamento  

policial para realização da festa e queima de fogos com respectivas autorizações, convites às 

orquestras, ao bispo, padres e demais Irmandades para participarem das festividades. Possui ainda 

relações de formação de Mesa Administrativa da Irmandade de São Miguel e Almas da cidade de 

São João del Rei.   

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Possui vários panfletos avulsos referentes aos pagamentos das festas em honra 

a São Miguel, ata sobre modificações das festas. 

 

DONATIVO 

PASTA N.º: 03 

DATA: 1959-1967 

N.º DE FOLHAS: 45  

CONTEÚDO: Contém donativos dos Irmãos da Irmandade de São Miguel e Almas da Cidade de 

São João del Rei para auxiliar nas despesas da festa do padroeiro, com seus respectivos nomes e 

valores depositados. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Possui 4 folhas referindo-se a solicitação de cancelamento de bula de irmãos. 

 

ELEIÇÃO 

PASTA N.º: 04    

DATA: 1924-1962 

N.º DE FOLHAS: 45 

CONTEÚDO: Documentos de arrecadação de jóias dos mesários, pauta e atas das eleições. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 
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