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DOCUMENTAÇÃO DA 

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

 

ATA  

LIVRO N.º: 01  

CAIXA N.º:  01 

TERMO DE ABERTURA: “É este livro destinado para o lançamento / das eleições e termos a 

fim dos offici- / ais e irmães das mesa da Irmandade do / S. Sacramento desta Cidade – Vai / todo 

numerado e rubricado com a / rubrica =JBLustosa= de que uso, e / leva no fim o termo de 

encerramen- / to – S. João d’El Rei 20 de Março / de 1871. / O [Ilustríssimo] Provedor - / João 

Baptista Pimentel Lustosa” 

RUBRICA: JBLustosa (João Baptista Pimentel Lustosa) 

DATA: 1871-1920 

N.º DE FOLHAS: 100 

CONTEÚDO: Atas das eleições da Irmandade do Santíssimo Sacramento, contendo atas de 

eleições, termos de posse das novas mesas, assinatura dos mesários, dos irmãos e irmãs e termos 

de deliberação. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro cujo destino está determinado no / termo de 

abertura, tem cem folhas que estão / todas numeradas e rubricadas com a rubri- / ca =JBLustosa= 

de que uso – S. João d’El / Rei 20 de Março de 1871 / João Bapt.ª Pimentel Lustosa.”  

 

ATA  

LIVRO N.º: 02  

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: não há 

RUBRICA: Negreiros Lobato (Francisco de Paula Cordeiro de Negreiros Lobato) 

DATA: 1873-1948 

N.º DE FOLHAS: 140 folhas 

CONTEÚDO: Registro de reuniões ocorridas pela mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

ao longo do período acima mencionado , com deliberações acerca das endoenças das Quaresmas, 

relatos e autorizações ou despesas, contatos, festividades da Semana Santa, privilégio de 

sepultura , reformas, etc. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro 140, cento e quarenta folhas por / mim 

numeradas e rubricadas sendo a minha ru- / brica = Negreiros Lobato = , e no principio tem o res- 

/ pectivo termo indicamos qual seu fim. / S. João d’El Rei 28 de outubro de 1873. / O juiz 

Provedor. / – Francisco de Paula Cordeiro de negreiros Lobato” 

OBSERVAÇÕES: o termo de encerramento foi escrito em papel anexo. 

 

ATA 

LIVRO N.º: 03 

CAIXA N.º: 01  

TERMO DE ABERTURA: “Este livro é destinado ao lança- / mento das actas de eleições e 

termos / de posse dos mesarios e irmãos de mesa / da Irmandade do SS. Sacramento desta / 
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cidade. Todas as folhas são numeradas / e por mim rubricadas, com a rubrica / de meu uso =Assis 

Viegas= como prove- / dor transacto levando no fim o termo de / encerramento, com declaração 

do nu- / mero de folhas que contém. / Consistorio da Irmandade do SS. Sacra- / mento em S. João 

d’El-Rey, 8 de junho / de 1925 / João [Baptista] de Assis Viegas / Provedor transacto.” 

RUBRICA: Assis Viegas (João Baptista de Assis Viegas) 

DATA: 1925 - 1955 

N.º DE FOLHAS: 100 folhas ( 99 escritas) 

CONTEÚDO: Atas de eleições e termos de posse dos mesários e irmãos de mesa da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento de São João del-Rei. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom ( encadernado, sem folhas soltas, com poucas manchas de 

acidez e umidade que não comprometem a leitura. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, cujo destino está deter- / minado no termo de 

“abertura”, tem / cem folhas (100), numeradas e rubri- / cadas, com a rubrica de meu / uso, que 

dis -Assis Viegas- como / provedor transacto / Consistorio da Irmandade do / SS. Sacramento, em 

S. João d’El Rey. 8 de/ junho de 1925 / João Baptista de Assis Viegas” 

OBSERVAÇÕES: Há páginas do jornal “Minas Gerais “de 19 de junho de 1958 constando um 

extrato dos estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

 

ATA 

LIVRO N.º: 04   

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para nelle serem lançadas / as Actas das reuniões 

da Archiconfraria das / mães christãs da freguezia de S. João d’El-Rey / S. João d’El-Rey, 7 de 

fevereiro de 1926 / O vigario Pe. José Maria Fernandes.”  

RUBRICA: Não possui 

DATA: 1926-1934 

N.º DE FOLHAS: 50 

CONTEÚDO: atas da reunião da Arquiconfraria das Mães Cristãs 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro que contem 50 fo- / lhas numeradas, servirá pa- / 

ra o fim indicado no Termo / de abertura. / Ita in fide Panochi / São João d’El-Rey, 7-2-1926- / 

Pelo Vigario, o / Padre Sudário Maria Moreira Mendes.” 

OBSERVAÇÕES: Em anexo há uma carta do arcebispo de Mariana (Um carimbo diz: “livro, fl 

184v 15/03/1926”) bem como um folheto da associação das mães christãs de São João del-Rei, 

ambas soltas. Há ainda a transcrição da carta do arcebispo em latim. 

  

BREVES PONTIFÍCIOS 

LIVRO N.º: 05 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1734 - 1787 

N.º DE FOLHAS: 36 

CONTEÚDO: Breves Pontifícios concedendo indulgências e privilégios de altares, constando o 

testemunho dos moradores 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ruim 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não consta 
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OBSERVAÇÕES: Documentos encadernados em um volume, há uma folha datilografada em 

anexo destacando alguns breves constantes neste volume. 

 

CERTIDÃO DE MISSA 

LIVRO N.º: 06 

CAIXA N.º: 02 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: =Dr. Carnr.º= e outra não identificada  

DATA: 1776-1845 

N.º DE FOLHAS: 70 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Certificado do tesoureiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento sobre o 

cumprimento das missas em nome de irmãos e o respectivo pagamento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Péssimo (ilegível) 

 

COBRANÇA 

LIVRO N.º: 07 

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro servira para nelle se lançar / as Cobranças que fizerem os 

Cobradores desta / Irmandade de Santissimo Sacramento aos nossos / Irmaons que morão fora 

desta Cidade e no fim / do mesmo. Vai de Clarado o numero de folhas que / elle tem Cidade de S 

João d El Rei 4 de Agosto / de 1846 o Provedor da Irmandade / Antonio Celestino de Figueiredo 

Neves” 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1846-1867 

N.º DE FOLHAS: 41 folhas (todas escritas) 

CONTEÚDO: Cobrança dos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento que moravam fora 

da cidade de São João del-Rei. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

 

COBRANÇA 

LIVRO N.º: 08  

CAIXA N.º: 01 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não consta 

DATA: originalmente 1846-1894, mas há anotações de 1917-1929 

N.º DE FOLHAS: 72, sendo numerado em 144 páginas. 

CONTEÚDO: livro de cobranças da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São João del-Rei 

de 1846 a 1894, constando nomes e localidades onde residem. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom 

OBSERVAÇÕES: Nas páginas 125, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 

constam anotações feitas posteriormente que datam de 1917 e 1929. 

 

COMPROMISSO  

LIVRO N.º: 09 

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: Ramalho (João Evangelista Ramalho)  
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DATA: 1930 

N.º DE FOLHAS: 20 folhas (todas escritas) 

CONTEÚDO: Cópia, ipsis literis, do compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

cidade de São João del-Rei de 1765, feita por João Evangelista de Ramalho em 1930. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: muito bom 

 

DESPESA 

LIVRO N.º: 10  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não consta. 

RUBRICA: Não consta. 

DATA: 1950. 

N.º DE FOLHAS: 60 (6 escritas). 

CONTEÚDO: Serviço de restauração, cemitérios; despesas (Irmandade SS. Sacramento; 

Capelinha; Irmandade Senhor dos Passos - São João del-Rei). 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  Não consta. 

 

DONATIVO 

LIVRO N.º: 11  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não possui 

RUBRICA: Não possui 

DATA: 1927-1929 

N.º DE FOLHAS: 50 (41 escritas e 9 em branco intercaladas entre as escritas) 

CONTEÚDO: Contém registro de donativos de jóias e subscrições para as festas da semana santa 

arrecadados pela Irmandade do Santíssimo sacramento de São João del-Rei. Possui o nome dos 

doadores e as respectivas quantias de contribuição de cada um, bem como o número do recibo de 

cada doação. Além da arrecadação feita às pessoas físicas, o livro contém arrecadação de pessoas 

jurídicas como a Companhia Industrial Sanjoanense e a Câmara Municipal. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

 

DONATIVO 

LIVRO N.º: 12 

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não consta. 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1930-1946 

N.º DE FOLHAS: 144  

CONTEÚDO: Livro de jóias e subscrição para as festas da Semana Santa entre os anos 1930-

1946, sendo as páginas em branco 69 (verso), 70,91,92,93 (frente), 138 à 144, sendo que a página 

55 costa folheto da semana Santa do ano de 1941. Contém listas nominais dos doadores e 

contribuintes, suas respectivas assinaturas e valor doado, constando soma parcial no pé da página. 

No ano de 1946 costa também lista dos médicos, prefeituras, foro, cirurgiões dentistas e lista do 

comércio com respectivos contribuintes.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom. 
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DONATIVO 

LIVRO N.º: 13  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: Não há 

RUBRICA: Não consta. 

DATA: 1946-1955 

N.º DE FOLHAS: 100. 

CONTEÚDO: Doações à Irmandade do Santíssimo Sacramento para as festas da Semana Santa. 

(Doações estas provindas da mesa administrativa –jóias–, de bancos, de fábricas, de médicos, da 

Prefeitura, do foro, do comércio varejista, de dentistas, do comércio transportador, de hotéis e 

doações feitas em listas particulares. ). 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: Não há. 

OBSERVAÇÕES: Não há termos de abertura e nem termos de encerramento, há paginas em 

branco quando encerra-se as doações de um ano, para iniciar a do seguinte.  

 

ELEIÇÃO  

LIVRO N.º: 14  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA:  não consta 

DATA: 1788-1837 

N.º DE FOLHAS: 21 (todas escritas)  

CONTEÚDO: Eleições dos Irmãos de mesa fora do Compromisso  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Ruim 

 

ELEIÇÃO   

LIVRO N.º: 15  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: “Visto em Correição de 1811 / Este livro foi indevidamente rubricado 

/ pello Provedor da Irmandade, por- / que o devia ser pello Provedor da / Comarca na 

conformidade das / Ordens Regias; por isso vai agora / rubricado por mim com a minha / rubrica 

=Moraes= de que uso, im- / do do primeiro ao sello, servirá para / nelle lançarem as eleiçoens e 

ter- / mos de posse dos Officiaes e Irmaons / de Meza, e dos Irmaons, que anual- / mente forem 

elleitos, para servirem / na Irmandade do Santissimo Sacra / mento desta freguezia: e no fim delle 

/ se declara quantas folhas tem. S. João / de El Rey. 22 de Novembro de1811 / Dez.ºr Ouv.ºr e 

Provedor da comc.ª / Joze Pregorio de Moraes Navarra”  

RUBRICA 1: Leite (rasurada)  

RUBRICA 2: Moraes 

DATA: 1788-1870 

N.º DE FOLHAS: 94 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Eleições do Provedor e demais mesários ou irmãos e termos de posse da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro noventa e tres folhas todas numeradas / e 

rubricadas com a minha rubrica =Moraes= de que / uso, no principio delle se declara o para que 
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hade / servir. S. João de El Rey 22 de Novembro de 1811 / O Dez.ºr Ouvidor e Provedor da 

Comarca / Joze Gregorio de Moraes Navarra” 

OBSERVAÇÕES: Há uma nota de correição na página 2 feita por José Pregorio de Moraes 

Navarra onde o mesmo afirma a rubrica que diz =Leite= é inválida. Sendo assim a rubrica 

=Leite= está rasurada em todas as folhas do livro e aparece uma segunda que diz =Moraes=. Os 

termos de abertura e encerramento escritos pelo José Ribeiro Leite também foram invalidados e 

diziam o seguinte: TERMO DE ABERTURA: “Este livro hade servir p.ª nelle se lançarem as 

eleições e termos de / posse dos Irmãos Mesários, Provedor e mais officiaes e irmãos que / 

anualmente forem eleitos para servirem na Irmandade do / Santissimo Sacramento desta freguesia 

da Senhora do Pillar, da / Villa de Sam João d’El Rey numera- / e rubricado com a rubrica / que 

diz Leite feito tudo pelo provedor actual José Leite Ribeiro / em 25 de Mayo de 1788 / José Leite 

Ribeiro.” E o TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro (...) de servir q. nelle se lançarem as 

eleiçoens / do Provedor e mais (...) e irmãos mezarios que an- / nualm.te foram eleittos p. 

servirem a [Irmandade]. do Santissimo [Sacramento] desta freguezia da Snr.ª do Pillar / da v.ª de 

Sam João d’El Rey vay numerado com noventa / e tres folhas, e rubricado com a minha rubrica 

que dis / Leite e q (...) mandei fazer este termo que assignei / nesta V.ª de Sam João 25 de Mayo 

de 1788= / José Leite Ribeiro.” As folhas 88v. e 89 foram inutilizadas. Na página 94v. há termo 

de encerramento feito por José Pregorio de Moraes Navarra e na página 95v. há termo de 

encerramento feito por José Leite Ribeiro. Há abaixo do  termo de abertura escrito por José 

Ribeiro Leite há a seguinte nota assinada pelo escrivão Padre José Maria Xavier: “NO. Este livro 

findo já bem merecia ir para o archivo do Consistorio desta / Irmandade; mas como em Correição 

de 1859 mandou-se, que hou- / vesse alteração na redação e histórico das Actas e Registros et 

cotera , / (novidade peregrina!) elle deve pois continuar a [fazer] parte do Li- / vro 2.º de 

Eleições, e chamar a attenção do escrivão aqui para a / leitura e estudo do que se acha escripto a 

f75 e seguintes. /1854  Nota do escrivão Pe. Je. M.ª Xer.”   

 

ELEIÇÃO 

LIVRO N.º: 16  

CAIXA N.º: 03 

TERMO DE ABERTURA: “É este livro destinado ao lançamento / das actas de eleições e termos 

de posse dos / officiaes e irmãos de Mesa da Irmandade / do SS. Sacramento, desta cidade. Vae 

todo nu- / merado e por mim rubricado, com a ru- / brica de meu uso =Assis Viegas=, levando / 

no fim, a termo de encerramento com / declaração de numero de folhas que con- / tém. S. João 

d’El Rey 31 de Maio de / 1923. Pelo irmão provedor / João B. de Assis Viegas, provedor / 

transacto.”  

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

DATA: 1923 

N.º DE FOLHAS: 100 folhas (7 escritas e 93 em branco) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

CONTEÚDO: Atas de eleições de novos mesários que têm de servir à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento; termos de posse dos mesários da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, cujo destino está deter- / minado no termo de 

‘abertura’, tem / cem folhas numeradas e rubricadas com / a rubrica, de meu uso, que dis: / 

=Assis Viegas=, na qualidade de provedor / transacto e representante do actual. / Consistório , da 

Irmandade do Santíssimo Sacramen- / to , em S. João d’El Rey , 31 de Maio de 1923. / João B. de 

Assis Viegas”. 
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OBSERVAÇÕES: Há um documento avulso que tem o seguinte título: “Irmandade do 

Santíssimo Sacramento de / São João d’El Rei / Irmãos da Meza / (...)”, segue-se uma lista de 

nomes.  

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 17 

CAIXA N.º: 04 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não consta 

DATA: 1714 - 1753 

N.º DE FOLHAS: 105 folhas, sendo 100 escritas e 5 em branco 

CONTEÚDO:  termo de assentamento dos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

constando ainda o tempo de eleição e aceitação dos oficiais e demais irmãos de Mesa da 

Sobredita Irmandade 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não consta 

OBSERVAÇÕES: é um dos mais antigos livros do arquivo 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º:  18 

CAIXA N.º: 04 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta  

DATA: 1717-1790 

N.º DE FOLHAS: 200 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, constando data, nome 

do irmão, local e condição do irmão que ingressa na Irmandade. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular (tinta oxidada) 

OBSERVAÇÕES: é dos mais antigos livros do arquivo 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 19 

CAIXA N.º: 04 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1790-1833 

N.º DE FOLHAS: 85 (81 escritas) 

CONTEÚDO: Termo de entrada de irmãos na Irmandade do Santissimo Sacramento, constando 

data, localidade de moradia, valor da esmola de entrada, estado civil e, às vezes, filiação ou 

relações de parentesco. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

OBSERVAÇÕES: Não constam os termos de abertura e encerramento. Não há rubrica. Se inicia 

na folha 201 com término na folha 282 (folhas escritas)  

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 20 

CAIXA N.º: 04 



 13 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1833-1836 

N.º DE FOLHAS: 37 (11 escritas) 

CONTEÚDO: nome, data, procedência e estado civil de irmãos recém-ingressos na Irmandade do 

Santíssimo Sacramento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ruim , não encadernado, muito corroído por insetos. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Aqui se dá por findo este Livro por se / achar o presente 

[muito] velho, e qua / zi troucado, e passou p.ª o L.º 2.º p.ª de / [assentar] os Irmaons, e p.ª contar 

foi esta / declaração. V.ª de S. João 28 de Junho / de 1836 / O Provedor da [Irmandade]. / João 

Gonçalves [Gomes]” 

OBSERVAÇÕES: a numeração das folhas vai de 283 à 322. 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º:  21 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro hade servir p. ª apresentarem os / Irmãos da Irmandade do 

Santíssimo Sa / cramento desta villa conforme o determi / nado no Compromisso da [mesma], o 

qual vai / por mim numerado, e rubricado com / o meu apellido = Gomes= de que uso, e no / fim 

leva o [termo] de [encerramento] com o número de folhas . V.ª de São João de / El Rey 28 de 

Junho 1836 / O provedor da Irmandade /  João Gonçalves Gomes. 

RUBRICA: Gomes ( João Gonçalves Gomes) 

DATA: 1836-1875 

N.º DE FOLHAS: 147 ( 106 escritas) 

CONTEÚDO: Termos de entrada de cada irmão com informações sobre estado civil e moradia.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  “Tem este Livro cento e quarenta / e sete folhas incluidas 

com (...) / te, rubricadas por mim com o meu / apellido =Gomes= e no seo principal de / clara o 

fim p.ª que hade servir, e para / contar faço este termo de [encerramento]. V.ª de São João  de 

Junho de  1836. / O Provedor da [Irmandade] / João Gonçalves Gomes” 

OBSERVAÇÃO: há abaixo do termo de abertura a seguinte nota do padre José Maria Xavier: 

“Este livro findo e antigo, ainda é todavia muito util e quasi necessario quando se precisa saber as 

condições da entrada / de cada irmão antigo, sua identidade e outras circunstan- / cias, maxime 

para formular a pauta de Eleições. / Pe. Xer.” 

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 22  

CAIXA N.º: 06 

TERMO DE ABERTURA: “Dos annoaes da Irmandade do Santissi / mo Sacramento da Cidade 

de São João de / El Rey. Principiado a 16 de Abril de / 1854 / Escrivão da Irmandade / Bernardo 

José Carneiro.” 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1854-1930 

N.º DE FOLHAS: 143 escritas e numeradas 

CONTEÚDO: Livro 6.º de entrada de irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento do 

período de 1854-1930, constando termo de entrada, nome, endereço, estado civil, data da entrada, 

nome do tesoureiro e a quantia paga pelos irmãos. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom, mas a encadernação está soltando 

OBSERVAÇÕES: não consta termo de encerramento.  

 

ENTRADA DE IRMÃOS  

LIVRO N.º: 23 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: “Hade servir este livro para nelle se assentarem / os irmãos de 

Irmandade do Santissimo Sacramento / desta Cidade, como determina o respectivo compromisso: 

/ vae numerado e rubricado com a minha rubrica que / dis =Lima=, e no fim leva o termo de 

encerramento / em que se dis o numero de folhas que elle tem. / S. João d’El Rei 8 de Outubro de 

1859. / Ricardo Antonio de Lima / [Juiz] Municipal e Provedor” 

RUBRICA: Lima (Ricardo Antônio de Lima) 

DATA: 1859-1884 

N.º DE FOLHAS: 50 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Entrada de irmãos da Irmandade do Santissimo Sacramento da cidade de São João 

del-Rei, constando nome , estado civil, local de moradia, valor (esmola) da entrada.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro quarenta e nove folhas / que estão 

numeradas e rubricadas com a mi / nha rubrica, que dis =Lima=, e no termo / de abertura foi dito 

qual é o seo destino. / S. João d’El Rei 8 de Outubro de 1859. / Ricardo Antonio de Lima / [Juiz] 

Municipal e Provedor =” 

OBSERVAÇÕES: Contém termos de remissão.  

 

ÍNDICE   

LIVRO N.º: 24 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: não consta 

N.º DE FOLHAS: 25 (22 escritas) 

CONTEÚDO: índice de irmãos que entraram na Irmandade Santíssimo Sacramento  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular – encadernado 

OBSERVAÇÕES: não há indicação de data mas na capa há a indicação do período 1714 a 1836 

 

ÍNDICE  

LIVRO N.º: 25 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não consta 

DATA: não consta 

N.º DE FOLHAS: 24 (21 escritas) 

CONTEÚDO: índice de livro de Entrada de Irmãos.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, passou por restauração 

OBSERVAÇÕES: na primeira folha diz: “Indice do Livro 6.º de Entradas” com a palavra 

“Entradas” rasurada e acima do “de” está a inscrição: “c/ct”. O livro passou por restauração. 
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ÍNDICE  

LIVRO N.º: 26 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não consta 

DATA: não consta 

N.º DE FOLHAS: 32 

CONTEÚDO: índice de livro de Entrada de Irmãos, contendo listagem de nomes, separados por 

letras em ordem alfabética. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, passou por restauração 

OBSERVAÇÕES: Consta na listagem os nomes do Dr. Eduardo Pereira da Silva, Barão de São 

João del-Rei e sua esposa D. Guilhermina Cândida de Carvalho. 
 

ÍNDICE  

LIVRO N.º: 27 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não consta 

DATA: não consta 

N.º DE FOLHAS: 47 (11 escritas) 

CONTEÚDO: índice do 8.º livro de contas correntes da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom 

OBSERVAÇÕES: constam na 5.ª folha os seguintes nomes: Baronesa de Itambé; Barão de 

Itaverava e sua esposa; Baronesa de Cataguases entre outros. 

 

ÍNDICE    

LIVRO N.º: 28 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1948-1952 

N.º DE FOLHAS: 50 

CONTEÚDO: Nomes das catequistas que trabalhavam nos catecismos do Carmo, do Santo 

Antônio, Bonfim, São Gonçalo, Senhor dos Montes, Rosário, Mercês, Pilar e Nossa Senhora 

Auxiliadora (Bairro Segredo) de 1948 a 1952 com controle de presença das catequistas às aulas e 

às reuniões mensais e semanais do catecismo. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

 

LIVRO DE FRAGMENTOS  

LIVRO N.º: 29 

CAIXA N.º: 05 

TERMO DE ABERTURA: Não consta. 

RUBRICA: Lima; Nogueira. 

DATA: 1857-1882 

N.º DE FOLHAS: 8 

CONTEÚDO: Fragmentos de Testamento; certificado de celebração de missas; entradas e 

apontamentos entre outros.  



 16 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, restaurado, com algumas folhas ilegíveis 

 

ÓBITO E SEPULTAMENTO 

LIVRO N.º: 30 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: Não consta 

RUBRICA: Não consta  

DATA: 1815 - 1827 

N.º DE FOLHAS: 61 folhas (56 folhas escritas e 5 folhas em branco) 

CONTEÚDO:  Contém registros de sepultamentos, constando nomes completos de irmãos 

falecidos, indicações dos respectivos cemitérios onde forma sepultados, pagamentos realizados 

por terceiros referentes a débitos decorrentes dos enterros da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento de São João del-Rei. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom – restaurado 

OBSERVAÇÃO: na capa se lê: “Cemiterio da Fábrica / 1816 a 1827” 

 

ÓBITO E SEPULTAMENTO 

LIVRO N.º: 31 

CAIXA N.º: 08 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1815 – 1956  

N.º DE FOLHAS:  190 folhas escritas; 41 em branco 

CONTEÚDO: Registro de óbitos da Irmandade do Santíssimo Sacramento constando nome, data 

do falecimento, local de moradia, a satisfação do sufrágio (missas), local de sepultamento 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não contém 

OBSERVAÇÕES: Dentro do livro de óbito referido, encontra-se um caderno de índice (index) 

dos nomes dos falecidos. Na capa se lê: “Óbitos / de / Irmãos / de / 1815 a 1898” 

 

PASTORAL  

LIVRO N.º: 32 

CAIXA N.º: 07   

TERMO DE ABERTURA: “Este livro hade servir para nele se lançassem os assentos / digo as 

pastorais, que forem remetidas a esta Fregue- / sia de S. João d’El Rey, e vae numerado, e ru- / 

bricado com minha rubrica que diz = Amancio = / e para que se lhe dê inteira fé , e credito fiz 

este Ter / mo e leva no fim seo encerramento, tudo feito, /  e assignado  por [mim]. Cidade de São 

João d’El Rey / 15 de Desembro de 1874 / o Vigr.º- da Vara e Condado desta Freguesia/ Conego 

Fran.c.º Amancio D’Assis” 

RUBRICA: Amancio (Francisco Amancio D’Assis) 

DATA: 1874-1926 

N.º DE FOLHAS: 93 (39 escritas) 

CONTEÚDO: Registro de provisão de uso de ordem e pastorais  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  “Tem este livro noventa e três folhas, que todas vão / 

rubricadas, e numeradas por mim, com a minha / rubrica, que dis = Amancio = que  tem o 

destino, co- / mo  no princípio se declara; e para constar fiz este / termo, que vai por mim feito e 
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assignado. / Cidade de São João d’El Rey  15 de Novembro de / 1874 / o Vigr.º- da Vara e 

Condado desta freguesia/ Conego Fran.c.º Amancio D’Assis” . 

 

PROCESSO DE JUÍZO ECLESIÁSTICO  

LIVRO N.º: 33 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: Não tem 

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1783 

N.º DE FOLHAS: 75 

CONTEÚDO: Processo impetrado pelo Vigário Antônio Caetâneo de Almeida Villas Boas 

Pároco do Santíssimo Sacramento apresentando petição por ter alcançado do Papa Pio VI o Breve 

de Indulgências. Contém ainda o relatório das testemunhas, o Breve de Indulgência bem como 

despacho final e custas do processo.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não consta 

 

PROGRAMAS DE SESSÕES DE ESTUDO EM HOMENAGEM AO PAPA 

LIVRO N.º: 34 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1949 

N.º DE FOLHAS: 42 (todas escritas)  

CONTEÚDO: Programas das 3 sessões de estudos em homenagem ao papa Pio XII pelo 

cinqüentenário de seu papado (02/04/1899 a 02/04/1949); há conferências realizadas no período; 

ata da sessão Magna realizada na capela-mor da Matriz de N. S. do Pilar em homenagem ao 

referido papa.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito Bom 

OBSERVAÇÕES: Há um recibo do Departamento de Correios e Telégrafos que está anexado ao 

livro, dizendo respeito aos festejos do Santo Padre (papa Pio XII). Há também anexados dois 

folhetos sobre a homenagem da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar com o programa de festas e 

duas fotos: uma do Arcebispo de Mariana Dom Helvécio Gomes de Oliveira e uma do papa Pio 

XII.  

 

RECEITA     

LIVRO N.º: 35 

CAIXA N.º: 09 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1758-1839 

N.º DE FOLHAS: 351 folhas escritas  

CONTEÚDO: relação de contas correntes dos Irmãos do Santíssimo Sacramento contendo os 

nomes de irmãos, quantias que deviam e o quanto pagaram. Algumas folhas trazem informações 

sobre o estado civil, cidade de origem e nota de falecimento do irmão. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ruim 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não consta 
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OBSERVAÇÕES: consta na primeira página a identificação : Livro 4 º 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 36 

CAIXA N.º: 10 

TERMO DE ABERTURA: Não consta  

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1787-1807 

N.º DE FOLHAS: 100 (68 escritas) 

CONTEÚDO: listagem de pessoas que devem à fabrica da Matriz (setor da igreja matriz que se 

encarrega de questões de receitas e despesas das Irmandades). 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Restaurado, mas quase ilegível.  

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 37 

CAIXA N.º: 11 

TERMO DE ABERTURA: Não consta  

RUBRICA: Não consta 

DATA: 1787-1822 

N.º DE FOLHAS: 158 

CONTEÚDO: listagem de pessoas que devem à fábrica da Matriz (setor da igreja matriz que se 

encarrega de questões de receitas e despesas das Irmandades), pagamentos datados e indicando o 

local de enterro . 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: restaurado, mas quase ilegível  

OBSERVAÇÕES: as folhas são numeradas de 101 a 258  

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 38 

CAIXA N.º: 12 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: não consta 

DATA: 1839 a 1854 

N.º DE FOLHAS: 147 folhas 

CONTEÚDO: Livro de receitas 5.º A da Irmandade do Santíssimo Sacramento, contendo 

respectivamente o nome dos irmãos, ano de entrada, falecimento e dívidas 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não consta 

OBSERVAÇÕES: livro numerado como 5A, sendo continuação do livro 5. Reformado em 18 de 

junho de 1923 por João Assis Viegas, servindo de Provedor, substituindo o Provedor Henrique 

Ribeiro da Silva Castro. Contém na folha de encadernação o índice dos nomes e respectivas 

páginas ( pequena encadernação ). Não consta termo de abertura ou encerramento. Há um livreto 

de índice nominal dentro do livro. 

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 39 

CAIXA N.º: 13 
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TERMO DE ABERTURA: “Dos annones da Irmandade do SS. / desta Cidade, no qual se achão 

todas as Conta / dos Irmãos liquidadas the o anno de 1839, e [sub-] / trahidas do L.º 4.º, sendo 

necessario advertir / que essa liquidação se [fez] sem fracções dem (...) / zes, o que lhe precizo 

fazer, procurando-se [sa-]/  ber o dia, mez, e anno de entrada o Irmão (...) / já Conta se tenha de 

liquidar e ultimar, (...) / fim de que a Irmandade não sofra [prejuízo] / advertindo – se mais, que 

algumas Contas [que] / se achão em aberto neste L.º, são somente com / sifrão he pornão se saber 

o dia, mez, e anno / que falecerão, e outras, que tem o sifrão corta (...) / he porque se achão 

Saldadas, the o dito [ano] / de 1839, o que tudo se conhece do mencionado (...) / 4º ao qual me 

reporto Sm. João de El Rey 5 (...) / fevereiro de 1840 . Escrivão da [Irmandade] / João da Silva 

[Pereira] Gomes.” 

RUBRICA: H.de H.de  

DATA: 1840 

N.º DE FOLHAS: 144 folhas,  sendo todas escritas 

CONTEÚDO:  Livro de receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade de São João 

del-Rei, contendo nomes dos irmãos, ano de entrada, falecimento e dívidas 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: não consta 

OBSERVAÇÕES: Consta logo abaixo do termo de abertura o seguinte termo:  

“Reforma em 1923, pelo provedor / transacto, servindo pelo actual Henri / que Ribeiro as Silva 

Castro / João Baptista de Assis Viegas.” Não consta termo de encerramento. Tudo indica que o 

livro 5 tem sua continuidade no livro 5 A.  

 

RECEITA  

LIVRO N.º: 40 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: não consta  

RUBRICA: não consta 

DATA: 1949-1955 

N.º DE FOLHAS: 25 (15 escritas) 

CONTEÚDO: consta listagem de nomes dos irmãos de mesa, bem como as quantias doadas. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 41  

CAIXA N.º: 14 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro he p.ª receita, e despeza da fabrica da Igreja / Matriz desta 

V.ª de S. João, de que he administradora a / [Irmandade] do S.m.º Sacramento da mesma 

freguezia, e vai / numerado, e rubricado por mim Com a rubrica =Dr. Carn.r.º / e tem 

encerramento no fim, onde se declara o n.º / das folhas que tem. V.ª de S. João 28 de Outubro de 

1773 / Dr. Francisco Carneiro Pinto de Almeida”  

RUBRICA: Dr. Carn.r.º (Francisco Carneiro Pinto de Almeida) 

DATA: 1773-1839 

N.º DE FOLHAS: 186 escritas 

CONTEÚDO: receitas de rendimento da fábrica da matriz; lista de despesas referente a 

pagamento por prestação de serviços (carpinteiro, pedreiro, entre outros) e ainda: lista de venda 

de madeira, pedras, telhas , cal , etc.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “ Tem este livro cento, oitenta e seis folhas numeradas, e / 

rubricadas com a rubrica =Dr. Carn.r.º= V.ª de S. João / 03 de Novembro de 1773. / Dr. 

[Francisco Carneiro] Pinto de [Almeida].” 

OBSERVAÇÕES: As listas vem quase sempre informando nome, condição, referencias a cor, 

condição financeira ou títulos de nobreza, entre outras. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 42 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro hade servir para n’elle /  se lançar a Receita, e Despeza /  

da Fábrica da Igreja Matriz d’es- / ta Cidade, da qual é Adminis- / tradôra a Irmandade do S. 

Sacra- / mento da [mesma] Freguezia. Vai / por mim numerado e rubricado / com a rubrica 

=Vasconcellos= de que / uzo, e leva no fim do termo de en- / cerramento, aonde se declara o / 

numero de folhas. / S. João d’El Reÿ 22 de Maio de 1840. / Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcellos.” 

RUBRICA: Vasconcellos ( Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos) 

DATA: 1838-1844 

N.º DE FOLHAS: 96 (38 escritas, 58 apenas rubricadas) 

CONTEÚDO: Receitas e despesas da fábrica da Matriz de S. João d’El Rei . 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular ( apresenta folhas soltas.). 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  “Tem este Livro noventa e seis folhas, / que são numeradas, e 

rubricadas com a / rubrica  =Vasconcellos= / Cidade de São João d’El Reÿ 22 de Ma- / io de 

1840 / Francisco Diogo Perreira de Vasconcellos.” 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 43 

CAIXA N.º: 07 

TERMO DE ABERTURA: “Este Livro hade servir, para n’elle se /  lançar a Receita e Despeza 

da Irmandade  do / Santíssimo Sacramento d’esta Cidade. Vai / numerado, e por mim rubricado 

com a rubrica = / Severo= de que uso, e leva no fim termo de en- / cerramento, aonde se declara o 

numero de folhas. / Cidade de S. João d’El-Rei 11 de Outubro de 1845 / O Juiz Municipal e 

d’Orfãos Substitutor / Martiniano Severo de Barros.” 

RUBRICA: Severo (Martiniano Severo de Barros). 

DATA: 1844 – 1858. 

N.º DE FOLHAS: 99 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Livro de receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São João 

del-Rei. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro noventa e oito folhas, que estão / numeradas, 

e rubricadas com a rubrica = Severo = / Cidade de São João d’El-Rei 11 de Outubro de 1845. / O 

Juiz Municipal e d’Orfãos Substituto / Martiniano Severo de Barros.”  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 44 

CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: não consta 

RUBRICA: Lima (Ricardo Antônio Lima) 
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DATA: 1858 - 1872 

N.º DE FOLHAS:  98 folhas ( 97 escritas, 1 em branco) 

CONTEÚDO: Registro de prestação de contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, como: 

despesas da Irmandade, esmolas para as Endoenças, termos de aprovação das contas.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom, encadernado e já tendo passado por processo de 

conservação 

TERMO DE ENCERRAMENTO: Contém este livro cem folhas,  que vai / numeradas e 

rubricadas com a minha / rubrica que dis =Lima= e no ter= / mo de abertura por declarado qual é 

/ o seu destino / S. João d’El Rei 18 de Setembro de 1858. / Ricardo Antônio de Lima / Juiz 

Municipal e Provedor 

OBSERVAÇÕES: Não consta termo de abertura, segundo o termo de fechamento o livro possuía 

100 folhas. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 45 

CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro ha de servir [para] nelle se / lançar a receita e despesa da 

Fábrica / da Igreja Matriz desta cidade, da [qual] he / administradora a Irmandade do SS. / 

Sacramento da [mesma] Freguesia. Vai [por] mim numerado e rubricado com a / [minha] rubrica, 

[que] diz =Dr. Salathiel=, e / leva no fim o termo de encerra- / mento em que se declara o n.º de 

folhas. / S. João d’El Rei 14 de Março de 1863 / Dr. Salathiel de [Andrade] Braga / 1.º Substituto 

de Juiz Municipal”   

RUBRICA: Dr. Salathiel (Salathiel de Andrade Braga) 

DATA: 1863-1879 

N.º DE FOLHAS: 102 (99 escritas) 

CONTEÚDO: registro de receitas e despesas da fábrica da Matriz, administrada pela Irmandade 

do Santíssimo Sacramento, do período de 1863 a 1879 com os respectivos termos de aprovações 

das contas anuais.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cento e duas folhas, / [que] são numeradas e 

rubricadas [por] mim / com a [minha] rubrica, [que] diz =Dr. Salathiel= / e cujo destino esta 

declarado no termo / de abertura. / S. João d’El Rei 14 de Março de 1863. / Dr. Salathiel de 

[Andrade] Braga. / 1.º Substituto de Juiz Municipal” 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 46 

CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle serem / lançadas a receita e despeza da 

Irman- / dade do Santíssimo Sacramento desta Ci- / dade; vae numerado e rubricado com a ru- / 

brica de que uso =Negreiro Lobato=, e no fim / contem o devido termo de encerramento. / S. 

João d’El Rei 20 de Junho de 1873. / O Juiz Municipal e Provedor / Francisco de Paula Cordeiro 

de Negreiro Lobato.” 

RUBRICA: Negreiro Lobato (Francisco de Paula Cordeiro de Negreiro Lobato) 

DATA: 1873-1881 

N.º DE FOLHAS: 102 folhas (100 numeradas e rubricadas; todas escritas) 

CONTEÚDO: Receitas e despesas, termos de aprovação, publicações, prestações de contas da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento do período de 1873 à 1881. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro cem folhas , por mim / numeradas e 

rubricadas com a rubrica / de que eu uso =Negreiro Lobato= , e em seu / princípio se declara qual 

seu destino. / S. João d’El Rei 20 de Junho de 1873. / O Juiz Municipal e Provedor. / Franc.º de 

Paula Cordeiro de Negreiro Lobato.” 

OBSERVAÇÕES: o primeiro termo de aprovação foi assinado pelo Barão de São João del-Rei, 

como Provedor em 26 de junho de 1873.  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 47 

CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle / se assentarem as receitas e dispe- / sas 

do Cruzeiro, esceto sua Pra- / ça das Mercês d’esta Cida- / de : vae numerada e rubricada / com a 

minha rubrica que diz = / Castro=, e seo fim leva o termo / d’encerramento em q. se diz / o 

numero de folhas que tem. / S. João d’El Rei 4 d’Agosto 1884. / Carlos Baptista de Castro / 1.º 

Substituto de Juiz Municipal.” 

RUBRICA: Castro (Carlos Baptista de Castro) 

DATA: 1878-1893 

N.º DE FOLHAS: 32 (17escritas) 

CONTEÚDO: receitas e despesas referentes ao Cruzeiro da praça das Mercês. Constam 

nomeação e prestação de contas dos zeladores. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro trinta fo- / lhas, que estão numeradas e / 

rubricadas com a minha ru- / brica que dis =Castro=, e / no termo de abertura foi / dito qual é o 

seo destino. / S. João d’El Rei 4 d’Agosto / de 1884 / Carlos Baptista de Castro / 1.º Substituto de 

Juiz Municipal.” 

OBSERVAÇÕES:  há 2 avulsos: correspondência entre padres e nomeação de um zelador para o 

Cruzeiro. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 48 

CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro servirá para a escriptu- / ração da receita e despeza da 

Fábrica da Matriz da parochia de S. João d’El Rei; vae numerado, ru- / bricado coma minha 

rubrica -F Penna- / e leva no fim o termo de encerramento / S. João d’El-Rei, 10 de junho de 

1880 / Feliciano Augusto de [Oliveira] Penna”  

RUBRICA: F Penna (Feliciano Augusto de Oliveira Penna) 

DATA: 1879-1893 

N.º DE FOLHAS: 376 páginas 

CONTEÚDO: Despesa e receita da Fábrica da Matriz de S. João d’El Rei 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro tem cento e oitenta e nove / folhas, numeradas, 

rubricadas, com / minha rubrica -F Penna- e traz no começo, termo de abertura. S. / João d’El Rei 

10 de junho de 1880 / Feliciano Augusto de Oliveira Penna” 

 

RECEITA E DESPESA   

LIVRO N.º: 49 
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CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro servirá para Receita e Despezas  da Ir- / mandade do 

Santissimo Sacramento, desta Ci- / dade; vai numerado e rubricado com a minha / rubrica que diz 

=Nogueira= e no fim leva o / termo de enserramento em o qual se declara / o numero de folhas 

que contem. São João / d’El rei 9 de Junho de 1882. / Custodio Nogueira da Costa / 1.º [Suplente] 

do Juiz [Municipal] em exercicio.” 

RUBRICA: Nogueira (Custódio Nogueira da Costa) 

DATA: 1881-1894 

N.º DE FOLHAS: 148 folhas 

CONTEÚDO: Receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento dos anos 1881 à 

1894. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro cento e quarenta e oi= / to folhas todas 

numeradas, e rubri- / cadas com minha rubrica que dis / =Nogueira= e no [princípio] declarei / o 

fim a que é destinado. São João d’. / El Rei 9 de Junho de 1882. / Custodio [Nogueira] da Costa / 

1.º [Suplente] do Juiz [Municipal] em exercicio.” 

OBSERVAÇÕES: Todos os meses de junho são apresentados termos de aprovação, autos de 

contas, publicações e juramentos dos próximos provedores. 

 

RECEITA E DESPESA 

LIVRO N.º: 50 

CAIXA N.º: 15 

TERMO DE ABERTURA: “Por achar irregular lança-se a conta de Re- / ceita e despesa de uma 

respeitável / Corporação Religiosa, como é a Irmandade / de SS. Sacramento desta Cidade, sem 

que o / livro esteja numerado, e rubricado por pessôa / competente eu, Secretário da Irmandade 

ser / vindo de Provedor  = Cap. 5.º do Compromisso= / o numero e rubrico com a rubrica que uso 

/ = Ribeiro Bastos =  e como fica dito, servirá pa / ra ser nele lançado a receita e despesa da / 

referida Irmandade do SS. Sacramento no fim / como é costume encontra-se um termo em que / 

se declara o número de folhas que contém / S. João d’El Rey 12 de Junho de 1898 = / O 

Secretário servindo de Provedor / Martiniano Ribeiro Bastos.” (EXCEPCIONALMENTE O 

TERMO DE ABERTURA DESTE LIVRO SE ENCONTRA NA FOLHA 15 NUMERADA 

COM O NÚMERO 1) 

RUBRICA: Ribeiro Bastos (Martiniano Ribeiro Bastos) 

DATA: 1894-1899 

N.º DE FOLHAS: 38 (33 escritas) 

CONTEÚDO: Receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento . 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO:  “Tendo o irmão secretário offerecido / um livro para o 

lançamento da re- / ceita e da despeza da Irmandade en- / cerra-se este, por estar estragado / S. 

João d’El Rey, 1o- de Julho de 1899 / O Secretário servindo de Provedor, / D. João Salustiano M. 

Mourão.” 

OBSERVAÇÃO: Por  não constar a rubrica do responsável competente o documento foi 

rubricado pelo secretário Ribeiro Bastos em 1898. A rubrica se encontra a partir da folha 15.  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 51 

CAIXA N.º: 16 
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TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamento da recei- / ta e da despesa da 

Irmandade do Santíssimo /  Sacramento, da cidade de S. João d’El-Rei. / Vão todas as folhas por 

mim numeradas e rubri- /cadas assim: = JSalustiano = / S. João d’El-Rei, 1.º de julho de 1899. / 

O secretário, servindo de provedor, / D. João Salustiano M. Mourão.”  

RUBRICA: JSalustiano  (João Salustiano M. Mourão) 

DATA: 1899-1908 

N.º DE FOLHAS: 50 

CONTEÚDO: Receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento de julho de 1899 a 

junho de 1908. Consta em todos os meses de junho do período o termo de aprovação assinados 

pelos tesoureiros. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro, destinado ao lançamento da receita / e da despesa 

da irmandade do Santíssimo Sa- /cramento, da cidade de S. João d’El-Rei, con- / tem cincoenta 

folhas, as quaes estão por mim / numeradas e rubricadas assim: = JSalustiano = S. João d’El-Rei, 

1.º de julho de 1899. / O secretario, servindo de provedor, / D. João Salustiano M. Mourão.” 

OBSERVAÇÕES: em anexo há 4 folhas datadas de agosto de 1907 a julho de 1908 constando 

créditos e débitos da Irmandade do S.S. sacramento, sendo tesoureiro Francisco José V. Ferraz 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 52 

CAIXA N.º: 17 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n'elle se lança- / rem as contas do Cruseiro, 

collocado no / lugar denominado ‘Páú d’Ingá’, vai / numerado e rubricado por mim e no / fim 

levou o termo de encerramento. / S. João d’El Rei. 8 de Abril digo de Maio / de 1900. / Vigr.º 

João Pereira Pimentel.” 

RUBRICA: Pimentel (João Pereira Pimentel) 

DATA: 1900-1932 

N.º DE FOLHAS: 55 folhas (faltam as folhas 29,30 e 31) 

CONTEÚDO: Lançamento de contas, nomeação de zeladores do cruzeiro, receitas e despesas, 

registros das eleições dos novos mesários. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: regular (soltou da encadernação) 

OBSERVAÇÕES: Há uma folha sem numeração entre as folhas 46 e 47. A numeração vai de 1 à 

57 mas faltam as folhas 29,30e 31 por isso só há 55 folhas no documento.  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 53  

CAIXA N.º: 17 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para o lançamento / da receita e da dispesa da 

Irmandade / do Sanctissimo Sacramento da Cidade de São João / d’El Reÿ. Vão todas as folhas 

por mim / numeradas e rubricadas assim  A. Reis / São João d’El Reÿ, 10 de Agosto de 1908 / O 

provedor, José Pedro de [Andrade] Reis” 

RUBRICA: A. Reis (José Pedro de Andrade Reis) 

DATA: 1908-1925 

N.º DE FOLHAS: 300 páginas (sendo 289 escritas) 

CONTEÚDO: Contém receitas e despesas da Irmandade do Santissimo Sacramento de São João 

del-Rei, bem com termos de aprovação dos próximos provedores a ocuparem o cargo. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro destinado ao lança- / mento da receita e da dispesa 

da / Irmandade do Sanctissimo / Sacramento, da Cidade de São / João d’El Reÿ, contem cen- / to 

e cincoenta folhas, as cuaes / estão por mim numeradas / e rubricadas assim A. Reis. / São João 

d’El Reÿ, 10 de Agosto de 1908. / O Provedor José Pedro de Andrade Reis.”  

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 54  

CAIXA N.º: 18 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para o lançamento / da Receita e da Despesa da 

Irman- / dade da SS. Sacramento desta cidade. / Vão todas as folhas por mim numeradas e / 

rubricadas, com a rubrica de meu uso- / ‘Assis Viegas’ e no fim  declara o nu- / mero de folhas 

que contém. / Consistorio da Irmandade do SS. Sacra- / mento, em S. João d’El Rey, 2 de 

Setembro / de 1925. / João B. de Assis Viegas /  Provedor Transacto.” 

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

DATA: 1925-1949 

N.º DE FOLHAS: 150. 

CONTEÚDO: Contém Receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade de 

São João del-Rei. Possui informações referentes à pagamentos dos irmãos da irmandade, 

recebimento de aluguéis, esmolas, juros de apólice da dívida pública, espátulas de missa, bem 

como pagamento de materiais de construção, contas de luz elétrica, a funcionários como sineiro, 

sacristão e pedreiro, despesas com estampilhas para recibo e utensílios gerais como uma para 

Semana Santa, gastos com fundição de velas, fundição de  telhas, dentre outros.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cento e cincoenta folhas / (150), por mim 

numeradas e rubricadas, com a  / rubrica de meu uso -‘Assis Viegas’- e no co- / meço se declara, 

ao fim, a que se destina. / Consistorio da Irmandade de SS. Sacramento em S. João d’El- Rey, 2 

de Setembro de 1925. / João B. de Assis Viegas / Provedor transato.”  

OBSERVAÇÃO: há várias folhas inutilizadas em 09/09/1949 pelo tesoureiro José Caputo. 

 

RECEITA E DESPESA  

LIVRO N.º: 55 

CAIXA N.º: 17 

TERMO DE ABERTURA:. “ 2.º / Livro de receita e des- / peza  da Fabrica da Ma- / triz de São 

João d’El Rey, / a cargo do Fabriqueiro Padre / Sudário Maria Moreira Mendes, / Vigário da 

Parochia a / 6 de Outubro de 1935. 

RUBRICA:. Pe- Sudário Me. (Sudário Maria Moreira Mendes) 

DATA: 1935-1936 

N.º DE FOLHAS: 13  

CONTEÚDO: Contém receitas e despesas da fábrica da Matriz de São João del-Rei, com 

informações referentes ao recebimento de esmolas para obras para conserto da matriz, recibo de 

coletas de missa, bem como despesas referentes ao pagamento de pedreiros, pintores e transporte, 

compra de utensílios paroquiais, batinas e hóstias, aquisição de livros e revistas. Contém ainda 

despesas feitas por ocasião da entrada de D. Helvécio Gomes de Oliveira na paróquia referida 

referente a víveres, bebidas e aluguéis de automóveis. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom. (desencadernado) 

TERMO DE ENCERRAMENTO: Não consta.  
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OBSERVAÇÕES: Existe no verso da folha 13 o seguinte termo: “Recebido do cofre de Santo 

Antonio / da capela de Santo Antonio nesta cida / de, entregue pela zeladora, Da. Maria / 

Gregoria , para auxiliar nas despesas / deste Livro Fabrica  que hoje encerro,/ exonerando-me 

desta Parochia de Nossa / Senhora do Pilar de São João d’El Rey. /”  

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 56 

CAIXA N.º: 17 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para n’elle se / assentarem os recibos de dispesas 

do / Cruzeiro.”, erecto na praça das Mer- / cês d'esta Cidade: vae numerado e ru- / bricado com a 

minha rubrica que / diz =Castro= , e no fim leva o termo / d’encerramento em que se diz o nume- 

/ ro de folhas que tem. / S. João d’El Rei, d’Agosto 1884 / Carlos Baptista de Castro. / 1º. 

Substituto de Juiz Municipal.  

RUBRICA: Castro (Carlos Baptista de Castro) 

DATA: 1881-1885 

N.º DE FOLHAS: 30 (apenas as Folhas 1 e 2 escritas). 

CONTEÚDO: Consta os recibos executados. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular (Folhas soltas). 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro trinta fo- / lhas que estão numeradas e ru- / 

bricadas com a minha rubri- / ca que diz =Castro= , e no ter- /  mo de abertura foi dito qual é o 

seu destino /  S. João d’El Rei 4 d’Agosto de 1884. / Carlos Baptista de Castro / 1º. Substituto de 

Juiz Municipal.” 

OBSERVAÇÃO: Consta uma Folha avulsa.  

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 57 

CAIXA N.º: 17 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamento de reci- / bos de todos os 

pagamentos feitos pela Irman- / dade do SS. Sacramento desta cidade. / Vão todas as folhas 

numeradas e por mim / rubricadas, pela rubrica de meu uso, / que diz: ‘Oliveira’ e nu fim o termo 

de / encerramento, com a declaração do / numero de folhas que contém. / S. João d’El Rey, 26 de 

Junho de 1906 / O Provedor / Custodio Lourenço D. Oliveira.”  

RUBRICA: Oliveira (Custódio Lourenço de Oliveira) 

DATA: 1906-1908 

N.º DE FOLHAS: 50 (8 escritas) 

CONTEÚDO: Lançamento de recibos de pagamentos feitos pela Irmandade do Santíssimo 

Sacramento desta cidade (relógio, festividades da Semana Santa, sineiro, zelador e sacristão).   

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cincoenta folhas, nu- / meradas e por mim 

rubricadas com a / rubrica de meu uso, que diz ‘Oli- / veira’, encontrando-se no começo o / termo 

de abertura com a declaração / do fim a que é destinado. / S. João d’El-Rey, 26 de Junho de 1906 

/ O Provedor / Custodio Lourenço de Oliveira”   

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 58 

CAIXA N.º: 17 
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TERMO DE ABERTURA: “Servirá este Livro para lançamento dos / recibos da Irmandade do 

SS. Sacramento / desta cidade Vão todas as folhas numera / das e por mim rubricadas com a 

rubrica / de meu uso, que dis Vig. Gust.º - / Levando no fim o termo de encerramento / com 

destinação do numero de folhas que / contém. / S. João d’El-Rey, 16 de Agosto de 1910. / O 

Secretario Vig. Gustavo Ernesto Coelho.”  

RUBRICA: Vig. Gust.º- (Vigário Gustavo Ernesto Coelho) 

DATA: 1910-1916 

N.º DE FOLHAS: 50 folhas 

CONTEÚDO: Recibos de pagamentos efetuados pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

sendo numerados de 01 a 37, constando em sua grande maioria de recibos por serviços prestados 

e por recibos pelo pagamento de contas de iluminação. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro cincoenta folhas nu- / meradas e por mim 

rubricadas com / a rubrica de meu uso Vig. Gust.º- / e tras, no começo o termo de abertura / com 

a declaração ao fim a que se destina. / S. João d’El-Rey , 16 de Agosto de 1910. / O Secretario 

Vig. Gustavo Ernesto Coelho.”  

 

RECIBO  

LIVRO N.º: 59 

CAIXA N.º: 17  

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para lançamentos de / documentos comprobatórios 

de despesas e / de recibos da Irmandade do SS. Sacramento, / desta cidade. Vão todas as folhas 

numeradas / e rubricadas, com a rubrica de meu uso- / Assis Viegas, e no fim o termo de 

encerramen- / to, com declaração do numero de folhas que / contém. S. João d’El-Rey, 30 de 

novembro de 1916. / João B. de Assis Viegas / Provedor.” 

RUBRICA: Assis Viegas (João Baptista de Assis Viegas) 

DATA:  1916 - 1927 

N.º DE FOLHAS: 200 folhas (195 escritas) 

CONTEÚDO: Recibos de pagamentos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, pagamentos à 

empresa de eletricidade, à empresa funerária e demais despesas da Irmandade. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular (encadernação solta) 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro duzentas folhas (200) / numeradas e 

rubricadas, com a rubrica / de meu uso – Assis Viegas – trazendo no co- / meço o termo de 

abertura, com declaração /  do fim a que é destinado. / S. João d’El-Rey, 30 de novembro de 1916 

/ João B. de Assis Viegas, / Provedor” 

 

RECIBO 

LIVRO N.º: 60 

CAIXA N.º: 19 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para registro dos / recibos da Irmandade do SS. 

Sacra- / mento desta cidade. Vão todas as fo- / lhas numeradas e por mim rubricadas, / com a 

rubrica de meu uso =Assis Viegas,= / servindo de Provedor e no fim tras o termo / de 

encerramento com a declaração do / numero de folhas que o mesmo contém. / Consistório da 

Irmandade do SS. Sacra- / mento em S. João d’El-Rey, 23 de Novembro / de 1927. / P.P. do 

Provedor actual / João B. de Assis Viegas / Provedor Transacto.” 

RUBRICA: Assis Viegas (João Baptista de Assis Viegas) 

DATA: 1927-1929 
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N.º DE FOLHAS: 50 (37 escritas) 

CONTEÚDO: Contém recibos, em grande maioria impressos de serviços prestados, de 

eletricidade, de ordenados, de insumos, artigos para a igreja matriz, de reformas para Semana 

Santa, constam-se também recibos de outras ordens. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro Cincoenta folhas todas nu- / meradas e por 

mim rubricadas, com a mi- / nha rubrica que diz: ‘Assis Viegas’ e no termo / de abertura se 

declara o fim a que des- / tinado. Consistorio da Irmandade do SS. Sa- / cramento de São João 

d’El-Rey, 23 de Novembro de 1927 / P.P. do Provedor actual / João B. de Assis Viegas / 

Provedor Transacto.”  

 

RECIBO 

LIVRO N.º: 61 

CAIXA N.º: 19 

TERMO DE ABERTURA: “Servirá este livro para colleceio- / nar os recibos e documentos jus- / 

tificativos de despesas da irmandade / do SSmo. Sacramento desta cidade. / Vão todas as folhas 

numeradas e / rubricadas - Assis Viegas - de meu uso, / com declaração no fim do número de / 

folhas que contém. / Consistorio da Irmandade do SSmo. / Sacramento de S. João d’El-Rey, 19 

de /  Desembro de 1929 / Pelo Provedor do anno / João B. de Assis Viegas, transacto.” 

RUBRICA: Assis Viegas (João Baptista de Assis Viegas) 

DATA:  1929-1941 

N.º DE FOLHAS: 300 páginas 

CONTEÚDO: Recibos de pagamentos realizados pela irmandade do Santíssimo Sacramento no 

período de 1929 a 1941, contendo recibos de outras Irmandades (ver página 258), pagamentos 

por locais e objetos usados em festas entre outros. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contém este livro tresentas folhas nu- / meradas (300), e 

rubricadas – Assis Viegas -, / (...) de meu uso, trazendo o termo de abertura /  (...) declaração do 

fim que se destina. / Consistório da Irmandade do SSmo. / Sacramento de São João d’El-Rey, 19 

de / Desembro de 1929. / Pelo Provedor do anno / João B. de Assis Viegas, transacto.”  

 

RECIBO E CERTIDÃO DE MISSA  

LIVRO N.º: 62 

CAIXA N.º: 19 

TERMO DE ABERTURA: “Este livro hade servir, para n’elle se lan- / çar todos os recibos e 

certidoens de Missas, que / a Irmandade do Santissimo Sacramento d’esta / Cidade houver de 

mandar celebrar pela Alma de / seos Irmãos, em conformidade do Compromisso. Vai / numerado, 

e [por] mim rubricado com a rubrica =Severo= / de que uso, e leva no fim termo de 

encerramento, a / onde se declara o numero de folhas. / Cidade de S. João d’El rei 11 de Outubro 

de 1845 / Juiz Municipal e de Orfãos Substituto / Martiniano Severo de Barros”  

RUBRICA: Severo (Martiniano Severo de Barros) 

DATA: 1845-1871 

N.º DE FOLHAS: 94 (todas escritas) 

CONTEÚDO: Contém recibos e certidões de Missas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

cidade de São João del-Rei. Os recibos são assinados por pessoas que receberam valores 

pecuniários referentes a serviços prestados ou objetos vendidos à Irmandade, tais como 

pagamentos referentes à assistência prestada nas festividades da Semana Santa, armação da igreja 
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para função de endoenças, recebimento por missas contadas, recebimento por venda de material à 

Irmandade como telhas, círios, velas, balaustres, carvão, azeite, grades dentre outros. Pagamentos 

de sineiros e pedreiros pelo trabalho executado na igreja. As certidões de missa são certificados 

comprobatórios de orações e missas realizadas por alma ou em nome de paroquianos.   

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom  

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Tem este livro noventa e quatro folhas, que / estão 

numeradas e rubricadas com a rubrica =Severo= / Cidade de S. João d’El Rei 11 de Outubro de 

1845 / Juiz Municipal e de Orfãos Substituto / Martiniano Severo de Barros.” 

OBSERVAÇÕES: folha 49 está solta. 

 

RECIBO E CERTIDÃO DE MISSA  

LIVRO N.º: 63 

CAIXA N.º: 19 

TERMO DE ABERTURA: “Separamos este livro, para n’elle serem lan- / çados os recibos e 

certidões de missas que / a Irmandade do Santissimo Sacramento / desta cidade, manda celebrar 

para alma / de seus irmãos, em conformidade do compro- / misso. Vai todo numerado e rubricado 

/ com a rubrica =JBLustosa=  de que uso e / leva no fim termo de encerramento. S. / João d’El-

Rei  04 a Abril de 1871. / O [Juiz] e Provedor / João Baptista Pimentel Lustosa.” 

RUBRICA: JBLustosa (João Baptista Pimentel Lustosa) 

DATA: 1871-1905 

N.º DE FOLHAS: 100 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular (desencadernado, sem capa, folhas soltas) 

CONTEÚDO: consta recibos e certidões de missas emitidos pela Irmandade do Santíssimo 

Sacramento. 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Este livro cujo o destino esta determinado no ter- / mo de 

abertura, tem cem folhas que estão todas / numeradas e rubricadas com a rubrica =JBLustosa= / 

de que uso – S. João d’El-Rei 4 a Abril de / 1871. / João Bapt.ª Pimentel Lustosa.” 

OBSERVAÇÃO: o livro foi reconstituído a partir de duas partes encontradas separadas, sendo a 

primeira das páginas 1 a 49, e a Segunda da 50 a 100. Está envolto por 2 envelopes datados de 

1954. 

 

RECIBO E INVENTÁRIO 

LIVRO N.º: 64 

CAIXA N.º: 20 

TERMO DE ABERTURA: Não  possui 

RUBRICA: Lima 

DATA: 1859-1903 

N.º DE FOLHAS: 21 (4 escritas e 17 em branco) 

CONTEÚDO: Inventário dos bens pertencentes à Capela de santo Antônio de São João del-Rei 

datado de 13/05/1903, ocupando as folhas 25 e 26. 10 recibos nas folhas 10 e 11 referindo as Sr. 

Francisco José Cardozo Marques, zelador da Capela de Santo Antônio 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Contem este livro trinta folhas que es- / tão numeradas e 

rubricadas com minha / rubrica que diz = Lima =, e no termo de / abertura foi dito qual é o seu 

destino. / S. João d’El Rei 28 de Setembro de 1859. / Ricardo Antonio de Lima / Juiz Municipal e 

Provedor.”  

OBSERVAÇÕES: Faltam as folhas de 1 à 9. 
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TOMBO  

LIVRO N.º: 65 

CAIXA N.º: 20 

TERMO DE ABERTURA: “Termo de abertura / Este livro que contem 200 páginas, numeradas / 

e rubricadas, servirá para o ‘Tombo’ desta Paróquia / de Nossa Senhora do Pilar / S. João del-Rei, 

14 de Fevereiro de 1959 / Pároco-Pe. Almir de Rezende Aquino” 

RUBRICA: Pe. Almir de Rezende Aquino (carimbo em todas as folhas) 

DATA: 1959-1965 

N.º DE FOLHAS: 200 páginas (100 folhas, sendo 40 escritas)  

CONTEÚDO: Estatuto e atas de eventos e reuniões da Sociedade intitulada “Obras Sociais da 

Paróquia de Nossa Senhora do Pilar” (OSP) em São João del-Rei.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

TERMO DE ENCERRAMENTO: “Termo de Encerramento / Este livro que contém 200 páginas 

rubricadas e / numeradas , tem a sua finalidade expressa no termo de / abertura. / Paróquia de 

Nossa Senhora do Pilar / S. João del-Rei, 14 de Fevereiro de 1959 / Pároco, Pe. Almir de 

Rezende Aquino.” 
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