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RESUMO 

 

Esta pesquisa parte de princípios filológicos e aborda fontes confrariais relacionadas aos 

símbolos sonoros da cristandade – os sinos –, buscando delinear uma história da presença 

campanária na Freguesia de Antônio Dias, situada em Ouro Preto, Minas Gerais. Ela tem por 

finalidade revelar um conjunto de manuscritos produzidos no interior de cinco confrarias que 

se estabeleceram na Freguesia. Para isso, buscou-se compreender o modo como as irmandades 

decidiam quando os sineiros deveriam tocar os sinos; quais deliberações sobre a prática 

campanária eram registradas em seus livros; quem, na irmandade, produzia tais documentos; 

em qual contexto eram produzidos; e, por fim, a forma como eles eram estruturados. Em 

primeiro momento, procedeu-se à localização e à edição diplomática a partir dos microfilmes 

do arquivo da Casa dos Contos. Em seguida, com o apoio das fontes primárias arquivadas no 

Museu do Aleijadinho, fac-similarmente reproduzidas, foi feita a edição semidiplomática 

segundo Cambraia et al. (2006), agrupando os manuscritos de acordo com as tipologias 

documentais propostas por Bellotto (2002). O corpus totaliza 129 manuscritos que foram 

produzidos por diferentes punhos dos irmãos ao assumirem cargos nas respectivas mesas 

diretivas, entre os anos 1726 e 1966. Pelo caráter conservador de sua edição, a pesquisa 

interessa a linguistas, e pelo tema tratado na diversidade documental, interessa os historiadores.  

 

Palavras-chaves: manuscritos confrariais; memória campanária; distinção social; freguesia de 

Antônio Dias  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This survey presents its basis upon philological principles and approaches parish sources related 

to sound symbols of Christianity - the bells - seeking to outline a history of the belfry existence 

in Antônio Dias Congregation, situated in Ouro Preto, Minas Gerais. It aims to reveal a set of 

manuscripts produced within five fraternities which settled in the Congregation since its 

creation. Therefore this work sought to understand how the fraternities decided when the bell-

ringers should ring the bells; which deliberations about the belfry practicing were recorded in 

its books; who were the ones responsible for producing such documents in the brotherhood; in 

which context they were produced; and, finally, how they were structured. Initially, the 

placement and diplomatic edition of the microfilms from Casa dos Contos were carried out. 

Then, with the support of the primary sources recorded at Aleijadinho museum, the 

semidiplomatic edition was established, grouping the manuscripts in accordance with the 

documentary typology proposed by Bellotto (2002). The corpus adds up to 129 manuscripts 

that were produced by the different brothers fists whilst they assumed positions in their 

respective board of directors in the years of 1743 and 1966. Such scribes ruled, even reasonably, 

the structure of each type of document, the formula of writing required and a set of abbreviations 

used. Due to its conservative nature, this research may be of the interest of linguists, and its 

subject matter in documentary range could also be of historians interest. This work's social 

historic contextualization  allowed to portray the first belfry memory of Nossa Senhora da 

Conceição parish. 

 

Key-words: fraternity manuscripts; belfry memory; social distinction; Antônio Dias 

congregation; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação se insere no contexto da linha de pesquisa Linguagem e Memória 

Cultural do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem, da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Essa linha tem como “foco o estudo das representações da memória, 

historicamente constituídas em sua diversidade cultural. De caráter interdisciplinar, orienta-se 

para o estudo das produções linguísticas, discursivas, literárias e artísticas, consideradas em 

suas especificidades ou inter-relações”1. Assim, pesquisas que envolvem filologia e estudo 

paleográfico de documentos eclesiásticos, jurídicos e notariais como contribuição para os 

estudos da linguagem e para a sua dialética com a história de Minas se inserem nesta linha.  

Propusemo-nos, nesta pesquisa, seguir os princípios da Filologia e da Paleografia. 

buscando localizar e editar semidiplomaticamente2 manuscritos dos séculos XVIII, XIX e XX, 

de tipologia diversa, originados em irmandades religiosas leigas e ordens terceiras filiais à 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Sua temática gira em torno do 

campo semântico sino.  

No Brasil, estudiosos da língua salientam a importância de se pesquisar fontes diversas, 

visto que documentam os mais variados usos da língua. Assim, ao invés de se dedicarem 

somente aos textos literários, buscam-se, cada vez mais, “documentos notariais e jurídicos, 

cartas, jornais, periódicos, programas de televisão e mesmo a linguagem virtual da internet” 

(CAMBRAIA; CUNHA; MEGALE, 1999, p.7). Em Ouro Preto, há uma diversidade de 

documentos pertencentes às associações religiosas leigas, os quais podem contribuir para as 

pesquisas filológicas, uma vez que, de acordo com Cambraia et al. (1999, p. 7), esses textos 

documentam “os mais diversos usos da língua, [e] são muito mais representativos para seu 

estudo do que aqueles textos até então privilegiados [os literários]”. De acordo com esses 

autores, não há como negar a oferta de vasto repertório de textos no mundo moderno, “sem 

dúvida de muito maior utilidade para o conhecimento da língua” (p.7). 

Esse pensamento corrobora a proposta da Escola dos Annales3. Para Burke (1992), esse 

movimento foi significativo na história social e vem contribuindo para sua expansão a partir 

                                                      
1 Essas informações foram retiradas do site do programa de Pós-graduação em Letras. Disponível em: 

<http://www.posletras.ufop.br>. Acesso em: 14 out. 2014. 
2 A edição semidiplomática segue procedimentos com base em critérios rigorosos e com normas específicas de 

transcrição e será apresentada em capítulo posterior desta dissertação. Há, nessa edição, a preocupação de se 

preservar a língua em que os documentos foram produzidos, a fim de que a transcrição seja fiel ao texto original e 

também torne a leitura mais fácil ao leitor.   
3 Movimento fundado pelos historiadores franceses Marc Bloch e Lucien Febvre em 1929, com a criação da revista 

Annales d’histoire économique et sociale, destacando-se por incorporar métodos das Ciências Sociais à História. 

(BURKE, 1992, p. 11-15)  
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das décadas de 1970. A importância desse movimento para a história social se deve a uma 

mudança de paradigma, antes dedicado a investigar feitos heroicos e grandes personagens da 

história universal. Seus estudos apontaram para a necessidade de inclusão de uma abordagem 

que valorizasse o humano, os personagens simples que escrevem a história do dia a dia e que 

se encontram invisíveis nos contextos históricos e sociais. Dessa forma, priorizando a busca de 

significados presentes na contemporaneidade, a Escola dos Annales inspira o estudo dos que 

ficaram apenas como coadjuvantes na memória da sociedade ouropretana, como os escrivães e 

os gestores de associações leigas, os ferreiros, os fundidores e os sineiros, que desempenharam 

um papel importante na coesão social do lugar por três séculos.  

Analisando documentos da  Irmandade de São José da cidade de Recife, Barbosa (2013, 

p. 16) ressalta que “os confrades estavam inseridos cotidianamente na cultura escrita e que 

muitos deles tinham domínio – mesmo que uns mais e outros menos – da leitura, da escrita, e 

das quatro operações matemáticas básicas”. Na mesma direção, Villalta (1997, p. 333) também 

acentua que, na América Portuguesa, a educação aconteceu em vários lugares e que, nas 

camadas sociais mais humildes, o aprender acontecia “extramuros da escola, na luta pela 

sobrevivência, [quando] adquiriram os rudimentos necessários para garantir a subsistência e 

para reproduzir os papéis que lhes eram reservados na sociedade”. 

A mudança de paradigma proposta pelos Annales  possibilita, dessa forma, dar voz a 

personagens silenciados que fizeram parte da história de Ouro Preto. Sem a intenção de 

manifestar preferência ou aprofundar as ideias dos Annales, citamos o que diz Burke (1992) 

acerca de Braudel, a seu ver, um expoente das novas ideias. Para o autor, Braudel subverte  

 

as fronteiras tradicionais da história econômica. Deixa de lado as categorias 

tradicionais de “agricultura”, “comércio” e “indústria”, e observa, 

substituindo-as, “a vida diária”, o povo e as “coisas que a humanidade produz 

ou consome”, alimentos, vestuários, habitação, ferramentas, moeda, cidades 

[…] (BURKE, 1992, p. 41).  

 

Odália (1992, p.4), quando apresenta a obra de Peter Burke (1992) sobre a Escola dos 

Annales, ressalta que não seria possível continuar a fazer um tipo de história convencional que 

não correspondia mais aos anseios de uma humanidade em posição de ruptura com o passado e 

que  

 

a necessidade de uma história abrangente e totalizante nascia do fato de que o 

homem se sentia como um ser cuja complexidade em sua maneira de sentir, 

pensar e agir, não podia reduzir-se a um pálido reflexo de jogos de poder, ou 
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de maneiras de sentir, pensar e agir dos poderosos do momento (ODÁLIA, 

1992, p.4). 

 

Dessa forma, Odália ratifica Burke (1992, p. 89) quando este afirma que a mais 

importante contribuição da Escola dos Annales foi expandir o campo da história por diversas 

áreas introduzindo a concepção de todos os homens como seres históricos, passando então a 

abranger áreas inesperadas do comportamento humano e grupos sociais negligenciados pelos 

historiadores tradicionais. Burke também ressalta que tais extensões de pensamento fizeram 

surgir revisões epistemológicas que conduziram essas áreas “à descoberta de novas fontes e ao 

desenvolvimento de novos métodos para explorá-las. Estão também associadas à colaboração 

com outras ciências, ligadas ao estudo da humanidade, da geografia à linguística, da economia 

à psicologia” (BURKE, 1992, p. 89).  

Outra conquista da Escola dos Annales diz respeito à ampliação da noção de documento 

pelos pioneiros da história nova, que são os fundadores da revista Annales d’Histoire 

Économique et Sociale (1929): 

 

a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. 

Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não 

existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para 

fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. 

Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. Com os 

eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras 

feitos pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos químicos. Numa 

palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o 

homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as 

maneiras de ser do homem (FEBVRE, 1949, ed. 1953, p. 428 apud LE GOFF, 

2013, p. 490). 

 

Le Goff (2013, p. 490) concorda também com Samaran (1961, p. XII) que defende o 

alargamento do conteúdo do termo documento uma vez que “não há história sem documentos”; 

contudo, “há que tomar a palavra ‘documento’ no sentido mais amplo, documento escrito, 

ilustrado, transmitido pelo som, pela imagem, ou de qualquer outra maneira”. Le Goff (2013, 

p. 491) ainda pontua que o alargamento produzido a partir dos anos 1960 levou a uma revolução 

documental quantitativa e qualitativa e que o interesse da memória coletiva e da história já não 

se cristalizaria exclusivamente sobre os grandes homens e os grandes acontecimentos, e, sim, 

sobre a história de “todos os homens, [que] suscita uma nova hierarquia mais ou menos 

implícita dos documentos”. Esse processo valorizaria documentos até então pouco estudados 

pelos estudiosos, como o registro paroquial (LE GOFF, 2013, p. 491), que ele denomina de 

massas dormentes. 
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Nesse sentido, inspirando-nos no conceito de massas dormentes do autor, entendemos 

que registros revelados e produzidos pelas confrarias podem representar um “esforço constante 

para fazer falar as coisas mudas, para fazê-las dizer o que elas por si próprias não dizem sobre 

os homens, sobre as sociedades que as produziram”. (FEBVRE, 1949, p.428 apud LE GOFF, 

2013, p.490). Destarte, a transcrição e a edição dos documentos pertencentes às confrarias que 

se instalaram a partir do século XVIII naquela freguesia tornam-se atividade inspiradora para 

contar a história daqueles tempos e para enriquecer pesquisas da área filológica.   

Esta pesquisa aborda fontes confrariais relacionadas aos símbolos sonoros da 

cristandade, os sinos, buscando debuxar uma história da presença campanária na Freguesia de 

Antônio Dias, situada em Ouro Preto. Para tanto, baseamo-nos na busca e na edição de 

manuscritos associados a atividades campanárias de irmandades e ordens terceirais filiais a tal 

freguesia. Com isso, espera-se contribuir para a constituição de um corpus em torno de uma 

temática ainda pouco estudada no Brasil.  

Partindo do exposto e dos manuscritos compulsados, buscamos compreender o modo 

como as irmandades decidiam quando os sineiros deveriam tocar os sinos; quais deliberações 

sobre a prática campanária eram registradas em seus livros; quem, na irmandade, produzia tais 

documentos; em qual contexto eram produzidos; e a forma como eles eram estruturados.   

O objetivo que norteou esta pesquisa foi revelar, o máximo possível, a documentação 

campanária referente à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias de Ouro 

Preto (MG/BRASIL), por meio da edição semidiplomática4 e da análise de documentos de 

irmandades católicas leigas ligadas a essa freguesia. 

Para alcançar esse objetivo, localizamos e formamos um corpus sobre a temática 

campanária no acervo das associações leigas na referida freguesia e buscamos uma bibliografia 

de apoio que pudesse nos levar a alcançar os objetivos específicos abaixo: 

 

1. fazer uma breve descrição sobre a paróquia de Antônio Dias e sobre a Irmandade 

do Santíssimo Sacramento, a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, a 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz, a Ordem 

Terceira de Nossa Senhora das Mercês e Perdões e a Ordem Terceira da Penitência 

de São Francisco de Assis, que lá se instalaram; 

                                                      
4 A edição semidiplomática segue procedimentos com base em critérios rigorosos e com normas específicas de 

transcrição e será apresentada em capítulo posterior desta dissertação. Há, nessa edição, a preocupação de se 

preservar a língua em que os documentos foram produzidos, a fim de que a transcrição seja fiel ao texto original e 

também torne a leitura mais fácil ao leitor.  
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2. elaborar inicialmente edição diplomática e apresentar edição semidiplomática da 

documentação confrarial compulsada em torno do campo semântico sino; 

3. reconstruir a memória campanária da freguesia de Antônio Dias a partir da 

documentação compulsada. 

 

Focalizando esses objetivos, apresentamos, na primeira parte da dissertação, uma rápida 

contextualização acerca da presença da Igreja nas Minas Gerais e do papel das irmandades e 

das ordens terceiras na formação da sociedade mineira, bem como discorremos a respeito da 

criação da Diocese de Mariana, da criação da Freguesia de Antônio Dias e das associações 

leigas que ali se instalaram. Além disso, apresentamos também a regulamentação sobre a prática 

campanária vigente, trazida pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 

No capítulo três, apresentamos o percurso teórico-metodológico seguido da 

classificação das espécies documentais localizadas. Nele encontram-se dados sobre 

manuscritos confrariais e sua formas de armazenamento. Inicialmente, os documentos foram 

compulsados diplomaticamente, utilizando-se os microfilmes do Museu Casa dos Contos. A 

partir deles, buscaram-se as fontes primárias arquivadas no Museu do Aleijadinho, localizado 

na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Com o apoio das fontes 

primárias, foi feita a edição semidiplomática e o desenvolvimento de uma codificação para 

facilitar o agrupamento dos manuscritos de acordo com as tipologias documentais propostas 

por Bellotto (2002). 

 No capítulo quatro encontra-se o núcleo do trabalho: a edição semidiplomática e 

justalinear com a reprodução fac-similar de cada fólio dos manuscritos. São 129 documentos 

organizados: a) por irmandade; b) por tipologia: atas, atestado, conta corrente, contratos, 

correspondências, deliberação, inventário, lançamentos, orçamento, provisão, recibos, relação 

e termos; c) por ordem cronológica. 

Dados campanários da Freguesia de Antônio Dias obtidos a partir dos manuscritos 

componentes do corpus encontram-se no capítulo cinco, distribuídos em quatro temas: (i) torres 

campanárias; (ii) aquisição, manutenção e fundição de sinos e peças; (iii) benção/batismo dos 

sinos; e (iv) natureza dos toques.  

Por fim, segue-se a conclusão.  
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2 MINAS GERAIS NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

 

2.1 Contextualização da presença da Igreja nas Minas Gerais  

 

Compreender a presença das organizações leigas em Minas Gerais é um requisito para 

tentarmos entender o papel dos sinos junto a essas organizações. Inicialmente, faremos uma 

breve digressão, a fim de apresentarmos um estudo sobre a chegada da Igreja ao Brasil, sobre 

as orientações da coroa portuguesa para a expansão da fé e sobre os motivos que fizeram com 

que a Coroa proibisse as ordens religiosas em Minas Gerais.  

A colonização do Brasil se deu a partir da aliança entre a Igreja e o “Estado português 

expansionista” (HOORNAERT, 1982, p. 10). Profundamente marcada pelo espírito da Reforma 

e da Contrarreforma, a Igreja “tinha como objetivo aproximar-se dos seus fiéis” (VILLALTA, 

2007, p. 19). Essa expansão “caracterizou-se pela bifrontalidade: por um lado, incorporavam-

se novas terras, sujeitando-as ao poder temporal dos monarcas europeus; por outro, ganhavam-

se novas ovelhas para a religião e para o papa” (SOUZA, 2009, p. 48). Para realizar essa tarefa, 

o Rei Dom João III nomeia, em 1549, o Padre Manoel da Nóbrega, religioso da Companhia de 

Jesus, chefe da missão religiosa enviada com a esquadra de Tomé de Souza, primeiro 

governador geral do Brasil. Num Regimento de 17 de dezembro de 1548 dado a Tomé de Souza 

pelo rei português consta que a principal causa que o moveu “a mandar povoar as ditas terras 

do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à [nossa] Santa  fé católica” (HANSEN, 2010, 

p. 19). E o Brasil “nasceu à sombra da cruz”; não apenas da cruz que caracterizava o domínio 

português, mas “da que unia Igreja e Império, religião e poder” (DEL PRIORE, 2010, p. 19). 

Assim, “o Brasil-colônia teria com os jesuítas, os primeiros organizadores do seu catolicismo” 

(SOUZA, p. 118).  

Com a chegada ao Brasil do Padre Manuel da Nóbrega, a Coroa portuguesa estabelece 

o governo geral para implantar as bases administrativas, fazendárias e militares de sua nova 

possessão, assim como da exploração sistemática do plantio de cana-de-açúcar no Estado do 

Brasil (HANSEN, 2010, p. 52). Com os jesuítas e os navegadores, também desembarcaram os 

mitos medievais de Éden (HOLLANDA, 2000, p. 187) – paraíso, céu, inferno e purgatório –, a 

predominância da demonização, da expurgação ou da condenação eterna (SOUZA, 2009, p. 48-

111), a plasmar a consciência do colonizador e a nortear os valores dos habitantes da terra quais 

sejam, a narrativa pagã e a descrição bíblica em que,  

 

[...] na primeira, o herói, conseguindo apropriar-se com enganos da maçã 

proibida, depois de ingressar no horto, há de ganhar, em recompensa pelos 



    21 

  

seus trabalhos, a preservação de sua parte divina, liberta, assim, da lei da 

morte. Nem Hera poderá contestar-lhe, já agora, o lugar que lhe assegurou 

Zeus no panteão olímpico. Essa apoteose suprema contrasta vivamente com a 

terrível maldição lançada sobre os filhos de Eva, impedidos de alcançar o 

Paraíso e, no centro dele, aquela árvore de vida que lhes daria a imortalidade. 

(HOLANDA,2000, p. 192). 

 

Na Carta do Brasil, escrita por Manuel da Nóbrega em 1549, os mitos do Paraíso, 

correspondendo quase parte por parte ao tradicional tema dos hortos das delícias, mostram 

como os mitos edênicos se submetem aos critérios da fé e da colonização em razão das 

imposições da Coroa, com o único objetivo de buscar as riquezas que a possessão recém-

descoberta oferecia (PRADO, 2000, p.446). Para alcançar tal propósito, era necessário povoar 

a terra do Brasil “para que a gente dela se convertesse à nossa fé católica”, escreveu D. João III 

a Mem de Sá (SOUZA, 2009, p.48). A ação do Padre Manuel da Nóbrega refletia as 

“determinações econômicas e político-religiosas. Nela, é nuclear o modo como a natureza do 

poder real é doutrinada” (HANSEN, 2010, p. 59). É comum nas representações daquela época 

as “fórmulas como corpo místico, corpo do reino, lei eterna, lei natural, luz da Graça, bem 

comum, etc.”, usadas para significar os modos de ordenação jurídica e política da sociedade. 

Para o autor, quando essas fórmulas eram tomadas, o objetivo era comparar a sociedade com o 

“corpo natural do homem” (HANSEN, 2010, p. 59). No plano religioso, a cabeça seria o “Papa 

como vigário ou vice-rei de Cristo”, e os membros subordinados desse corpo seriam o “clero e 

o rebanho”. O autor pontua que, de acordo com São Tomás de Aquino, “o rei é a cabeça do 

corpo político de sua sociedade e que está nele assim como a alma está no corpo humano, o 

Papa na Igreja e Deus no mundo” (HANSEN, 2010, p. 59-60); portanto, assim como o corpo 

busca a integração de todos os seus membros, o rei seria o responsável por assegurar a 

manutenção da ordem social e o bem comum (HANSEN, 2010, p. 60). E, assim como as 

funções dos pés, dos membros ou do olho são diferentes,  

 

[...] a desigualdade é natural, sendo hierarquizada por meio de privilégios e de 

representações sociais em três estados – fidalguia, clero, plebe. Cada um deles, 

por sua vez, tem muitas subdivisões hierárquicas às quais correspondem 

posições sociais, privilégios, representações, modos de ser, de agir e de fazer 

específicos. (HANSEN, 2010, p. 60). 

 

Também nessa direção, Bosi (1992) publica em “Antonil ou as lágrimas da mercadoria”, que 

Antonil, exercendo a função de secretário de Padre Antônio Vieira, descreveu que os escravos 

eram “as mãos e os pés dos senhores” nos engenhos de açúcar (BOSI, 1992, p. 15) e chama a 

atenção para a produção do jesuíta: 
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Lembro a distinção inicial deste livro: a colonização como projeto 

voltado para a satisfação das necessidades materiais do presente (colo: eu 

cultivo, eu trabalho); e a colonização como enxerto de um passado prenhe de 

imagens, símbolos e ritos de caráter religioso (cultus: a memória dos 

antepassados).  

Antonil tem a mente centrada no aqui-e-agora da produção e no amanhã 

da mercancia. A causa final do seu pensamento é a ação de colonizar enquanto 

colo. Mas Johannes Antonius Andreonius é também sacerdote, um jesuíta 

italiano que bebeu do poço das águas medievais e barrocas do catolicismo. O 

seu imaginário guarda a lembrança da história arquetípica que foi e é a obra 

redentora do Salvador operada mediante o sacrifício cruento no calvário e na 

cruz. A tradição cristã ministra-lhe o fio da narrativa e as metáforas da dor. 

Cultus dá sentido e profundidade a colo. Sem cultus, colo tende a Bosi, 

amesquinhar-se e virar prosaico utilitarismo. Colonizar é também reviver os 

signos de uma arcana identidade figurada pelo culto (BOSI, 1992, p. 172). 

 

Paradoxalmente, Antonil era “antivieira” e, como secretário do jesuíta, de quem “copia a letra 

e trai o espírito” (BOSI, 1992, p. 61), conta em sua obra Cultura e Opulência do Brasil escrita 

em 1711 que, ainda estreante, Vieira falara em 1633 aos pretos da Irmandade do Rosário em 

um engenho baiano e já naquela época descrevera “os trabalhos da moenda e das fornalhas com 

palavras tomadas ao imaginário do inferno medieval” (BOSI, 1992, p. 61). Por seu turno, Bosi 

cita parte do sermão em que Vieira compara o escravo do engenho com o Cristo crucificado:  

 

Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado: Imitatoribus Christi 

crucifixi, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo 

Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta 

de dois madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram 

as canas, porque duas vezes entraram na Paixão: uma vez servindo para o 

ceptro de escárnio, e outra vez para a esponja em que Lhe deram o fel. A 

paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, 

e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos; 

Cristo sem comer e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados 

em tudo. Os ferros, as prisões, os açoutes, as chagas, os nomes afrontosos, de 

tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio (VIEIRA, 1959 apud BOSI, 1992, p. 

61). 

 

Metáforas como essa serviram para que o colonizador impusesse jornadas exaustivas de 

trabalho ao colonizado como justificativa para a salvação da sua alma. Metáforas e metonímias 

serviram de instrumentos para a doutrinação realizada pelos jesuítas no Brasil, a qual deveria 

levar os indivíduos à integração “harmoniosa como súditos, ou subordinados, desempenhando 

funções especificadas pelos seus privilégios no corpo político do Estado. A liberdade do súdito 
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é definida como ‘servidão livre’ à cabeça real” (HANSEN, 2010, p. 61), ou seja, são livres 

apenas para servirem ao rei.  

Essa rápida digressão teve o objetivo de traçar um esboço da missão estipulada para a 

Companhia de Jesus nas terras americanas recém-descobertas pelos portugueses. Dois séculos 

depois os jesuítas foram expulsos do Brasil, uma vez que se afastaram de uma das leis básicas 

do capitalismo, a “lei da divisão do trabalho e da exploração pelo trabalho” (HOORNAERT, 

1982, p. 49).  

Enquanto a descoberta de ouro nas Minas Gerais e a possibilidade de enriquecimento 

atraíram um grande número de homens e também de religiosos, aconteceu, contudo, que tais 

religiosos “deixavam de lado suas obrigações, para se dedicarem à extração do mineral” e 

muitos deles negavam pagar impostos à coroa, além de insuflarem o povo contra tal cobrança. 

(HOLLANDA, 1960, p. 277).  

Prova disso pode ser encontrada na carta escrita em 20 de agosto de 1704 pelo guarda-

mor das Minas Gerais, Domingos da Silva Bueno ao rei de Portugal, Dom Pedro II, relatando 

o modo como os religiosos se comportavam, desviando-se de suas obrigações, garimpando ouro 

e deixando de recolher o quinto: 

 

Primeramente os mosteiros dos religiosos, causaõ a Vossa Magestade, muyto 

considerável perda por serem os que assistem nestas minas com o subtrefúgio 

de acquirir para a comunidade ou amparar suas obrigaçoins pobres, e trazem 

Licença dos seus prelados por pouco tempo, mas gastam anos. Estes negociam 

comprando, e vendendo, os mais modestos por terceira via, outros 

escandalosamente e costumam levar arrobas de ouro, e não consta quintarem 

mais de umas poucas oitavas, e muitos seculares costumam por via deles 

passarem o seu ouro em pó; só no ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, estão 

neste ano, nove religiosos do convento de São Bento do Rio de Janeiro; e no 

mesmo, em distância de meia légua quatro de Nossa Senhora do Carmo, os 

quais suposto viverem com modéstia, não são de utilidade do trono [...] por 

não exercerem suas ordens, senão de minerar/em, e plantarem mantimentos 

para venderem; um deles da província de Portugal de hábito retinto por nome 

Frei Manoel da Cruz (CONSELHO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Caixa 1, 

doc.7, cod. 247)5      

 

Diante de informações dessa natureza, o rei português proíbe a presença de religiosos em Minas 

Gerais. Assim, a formação da sociedade nas Minas se deu de forma diferente daquela formada 

no litoral, onde a economia era baseada na cana-de-açúcar. Amorim pontua que Ouro Preto, 

nos primórdios da sua fundação, “já nasce como uma sociedade da lavra” e, desse modo, “o 

                                                      
5 Edição diplomática da carta. Disponível em: 

<http://bdlb.bn.br/acervo/bitstream/handle/123456789/97707/AHU_ACL_CU_005%2c%20Cx.%201%2c%20D.

%207.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 dez. 2015.  
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estilo de vida mais comunitário foi suplantado pela desconfiança, pelo medo e pelo e isolamento 

psicossocial” (AMORIM, 2013, p. 32). Além disso, “o sucesso na atividade da lavra em certa 

medida dependia da condição do indivíduo estar sozinho” (AMORIM, 2013, p. 35), pois, a 

qualquer momento, poderia encontrar um veio de ouro ou uma grande pedra.   

Vivendo assim solitários, em ambiente hostil, ameaçados pelo medo da morte e 

influenciados pelos mitos edênicos sobre paraíso, céu, inferno, purgatório, expurgação e 

condenação eterna, como já discutido anteriormente, era natural que o povo necessitasse de 

amparo espiritual. Boschi (1986), sobre a condição do recém-chegado em busca do ouro nas 

terras mineiras, pontua o seguinte: 

 

Simples aventureiro, sem eira nem beira, o objetivo do recém-chegado era o 

de aproveitar-se das riquezas do Eldorado brasileiro e regressar a seu local de 

origem. Porém, seu trabalho era incerto, dependendo mais do acaso do que de 

sua força física ou mental ou de sua disponibilidade financeira. Sua vida, toda 

incerteza, ao lado do instinto natural de se agrupar, levaram-no a associar-se 

a pessoas que padeciam dos mesmos problemas, das mesmas mazelas. Desse 

modo, quando, aos domingos, o adventício se dirigia ao arraial para participar 

dos ofícios religiosos, simultaneamente ao exercício da fé cristã ele buscava 

encontrar um ponto de apoio, um local de conforto diante da insegurança e da 

instabilidade de sua vida (BOSCHI, 1986, p. 22). 

 

Construindo capelas onde pudessem se reunir para as suas práticas espirituais e para 

compartilhar sua solidão e seus medos, “os primeiros mineiros se aglutinaram para instituir suas 

irmandades” (BOSCHI, 1986, p.22), como se verá a seguir.  

  

2.2 O papel das irmandades na formação de Minas Gerais 

 

Muitos autores, entre os quais estão Trindade (1945; 1956; 1958), Salles (1965), 

Menezes (1975), Boschi (1986) e Lange (1981), dedicaram-se ao estudo das associações 

religiosas leigas e à formação do povo mineiro, não apenas por sua participação na formação 

de Minas Gerais, mas porque, ao se constituírem,  

 

[…] extrapolando suas funções espirituais, as irmandades tornaram-se 

responsáveis diretas pelas diretrizes da nova ordem social que se instalava e, 

a exemplo dos templos e capelas que construíram, elas espelharam o contexto 

social de que participavam. Nesse sentido, precederam ao Estado e à própria 

Igreja, enquanto instituições. Quanto ao primeiro, quando a máquina 

administrativa chegou, de há muito as irmandades floresciam (BOSCHI, 

1986, p. 23). 
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A variada terminologia dessas associações foi abordada por Montanheiro (2008-2009, 

p.122) que, a exemplo de Boschi (1986, p.12-21), adotou “confraria” como sinônimo de 

“irmandade” e vice-versa. Faz-se necessário distinguir, em vista do recorte escolhido para este 

estudo, a diferença entre irmandades e ordens terceiras. Para isso, reporta-se novamente a 

Montanheiro (2008-2009, p. 122), que esclarece que, “enquanto as irmandades recorriam ao 

bispo diocesano, subordinando-se ao clero secular [...,] ordens terceiras respondiam aos 

provinciais da ordem monástica à que se filiavam”.   

Nessa perspectiva, enquanto as irmandades têm o objetivo “de incrementar o culto 

público, as ordens terceiras são associações pias que se preocupam, fundamentalmente, com a 

perfeição da vida cristã de seus membros” (BOSCHI, 1986, p. 19). 

Assim, algumas das associações confrariais, além de funcionar como “espaço de coesão 

grupal, espaço de devoção, espaço de reconstrução de identidades” (BOSCHI. 2007, p. 69), em 

uma terra em que “a maioria da população habitante nas Minas Gerais no século XVIII era 

composta de escravos africanos” (BOSCHI, 2007, p. 67), foram além, “funcionando como 

veículo de libertação de seus integrantes, ao alforriá-los” (BOSCHI., 1986, p. 26).    

Constata-se, na época, um ambiente de cumplicidade entre as esferas social, religiosa e 

política propiciado pelas associações leigas. Observado esse fato, a Coroa Portuguesa 

vislumbrou nas irmandades a possibilidade de repassar ao povo encargos que lhe cabiam, ao 

mesmo tempo em que elas funcionariam como elemento mitigador de possíveis movimentos 

contra práticas espoliadoras da colonização (SALLES, 1965, p. 41).  

A esse respeito, Boschi (1986) ressalta que a Coroa estava sempre atenta e era habilidosa 

no controle das arrecadações dessas confrarias, além de alimentar, entre elas,  

 

[…] um forte espírito de rivalidade e competição que, se por um lado gerou o 

surgimento de templos majestosos, exuberantes e imponentes, por outro, 

mantinha as irmandades anestesiadas, isto é, impedidas de procederem a uma 

análise crítica de sua função social e de seu peso político, o que, em suma, só 

resultava em reforço do Estado Absolutista (BOSCHI, 1986, p. 132). 

 

Nesse sentido, as associações leigas viviam sob vigilância dos poderes da Igreja e do 

Estado, que articularam várias formas de controle sobre elas, como, por exemplo, o processo 

longo e burocrático de sua legitimação, a proibição de alteração em seus compromissos e a 

obrigatoriedade em manter os livros internos atualizados, especialmente os de receita e despesa, 

sujeitos a inspeção pelos visitadores (BOSCHI, 2007, p. 73-74). 

Outro mecanismo de controle utilizado pelo Estado absolutista dizia respeito à 

obrigatoriedade de obtenção de licença para construir, reedificar ou ampliar seus templos 
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(BOSCHI, 1986) e à exigência da “presença, em nos seus quadros sociais, de autoridades 

administrativas e militares” (p. 136). Esse autor, ao abordar o grau de subserviência desses 

sodalícios, aponta que, além de todos esses mecanismos, é possível verificar a quase 

insubstituível presença de brancos nos cargos de destaque das mesas administrativas nas 

associações de negros, uma vez que, diante da necessidade de atualização contábil permanente, 

elas “não podiam prescindir de pessoas alfabetizadas” (BOSCHI, 1986, p. 138) para redigir a 

documentação cobrada.  

Apesar dos instrumentos de controle descritos por Boschi (1986), as irmandades 

promoviam festividades da Igreja com procissões e estimulavam o povo a cumprir os 

sacramentos, além de custear a construção e a conservação das igrejas com suas magníficas 

pinturas e peças de arte sacra (LACET, 2003, p.10-16). De acordo com Boschi (1986, p.1), a 

história dessas associações se confunde com a própria história social das Minas Gerais do 

Setecentos.  

Na cidade de Vila Rica, as irmandades vinculavam-se a duas paróquias: a de Nossa 

Senhora do Pilar ou à de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. A esta, em fins de 

1800, filiavam-se, aproximadamente, 14 irmandades enquanto que a do Pilar abrigava 15 

irmandades (BOSCHI, 1986, p.217-8). Pertencer a uma delas conferia ao cidadão prestígio e 

segurança, como defende Boschi (2007):  

 

Para quem quer que fosse, tornava-se incontornável a adesão a uma ou mais 

dessas associações. Por uma questão de vida e de morte, literalmente. De vida, 

pois não só era no interior delas que o confrade encontrava segurança e 

consolo espirituais, como também ali desenvolvia suas relações e convívio 

sociais, ainda a elas se socorrendo quando da necessidade de submeter-se a 

eventuais cuidados médicos, ou mesmo para a obtenção de empréstimos 

pecuniários. De morte, porquanto, não pertencer aos quadros sociais de uma 

dessas agremiações, significava, como referido, não ter local para 

sepultamento de seu corpo e ficar na incerteza da celebração de missas votivas 

pela salvação da alma. (BOSCHI, 2007, p. 67) 

 

Imbuídas desse espírito de acolhimento, as confrarias tinham “criado e desenvolvido na gente 

mineira o hábito de se congregar e se reunir para o auxílio recíproco” (BOSCHI, 1986, p. 181). 

Por outro lado, ao se utilizar delas “como instrumento de neutralização das tensões 

sociais” e exigir a presença e a atuação de brancos em associações de negros, o Estado realizava 

o seu intento: o de “reter o escravo dentro do sistema social, impedindo-o de promover mudança 

nas suas condições materiais de vida” (BOSCHI, 1986, p. 180).  
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Nessa perspectiva, a busca por alguma forma de distinção era um movimento 

imprescindível para a afirmação social, uma vez que 

 

[...] os livres compunham a elite colonial, mas entre eles existiam muitos 

pobres. Essencialmente brancos, aos homens livres estavam reservados os 

cargos administrativos civis, militares e eclesiásticos mais importantes e 

mesmo os menos importantes. Raríssimas vezes um negro ou um mestiço, 

mesmo entre os nascidos livres, ocuparam alguma posição e destaque na 

administração colonial. Ascensão social era privilégio, portanto, de alguns 

brancos e isso era garantido pelas leis e ordenações que vigoraram na América 

portuguesa (PAIVA, 2001, p. 67).   

 

Imbuída desses valores, a ordem social mineira em formação se processou dentro dos 

padrões culturais trazidos pelos brancos vindos de Portugal, e os membros das irmandades 

mineiras parecem ter reproduzido, em seus estatutos, a forma de hierarquização social baseada 

naqueles valores.  

Com a criação do bispado de Mariana em 1745, as duas freguesias de Ouro Preto 

subordinaram-se a ele, dele recebendo orientações sobre assuntos eclesiásticos e 

administrativos, assunto que serão tratados a seguir. 

 

2.3 O Bispado de Mariana   

 

Com a descoberta de ouro na região das minas, a Coroa portuguesa tratou de estabelecer 

estratégias que garantissem a sua soberania nas terras recém-descobertas. Para isso, uniu o 

processo de expansão urbana à estratégia militar e à cristianização dos povos.  

Além disso, ela enviou seus agentes, mirou o contrabando, cerceou iniciativas 

particulares de exploração do ouro, proibiu o estabelecimento de ordens religiosas e criou uma 

legislação mineral. Enviou também à região capitães generais bastante fiéis ao discurso de 

expansão territorial da Coroa portuguesa, entre eles o Conde de Assumar e Gomes Freire de 

Andrade, (SANTOS, 2013, p. 103).  

Corriam notícias nos jornais de Lisboa que no governo de Assumar (1717-1721) teria 

havido eficácia na arrecadação de impostos sobre o ouro, validação da sua autoridade e, ainda, 

que o povo oferecia-se a pagar o quinto. Esses mesmos jornais escondiam, contudo, as 

contestações e a violência utilizada por ele para sufocar levantes. Isso era uma estratégia para 

que a administração do Conde fosse conhecida como aquela que associou a manutenção da 

ordem à submissão do povo, configurando-se como uma administração associada à justiça, “à 

pedagogia real de premiar e castigar” (p. 107). Em vista do aumento da arrecadação, Assumar 



    28 

  

fixa residência em Vila Rica quando esta se torna a sede do governo e, durante o seu governo, 

a Coroa portuguesa já “cogitava a criação do bispado de Mariana” (SANTOS, 2013, p. 106-

14). 

Com o crescimento populacional e os constantes conflitos gerados pela ambição pelo ouro, a 

Coroa reconhece “a necessidade de se criar um bispado, para controlar os sacerdotes rebeldes, 

promover a religião e o temor de Deus e, politicamente, a reverência ao rei” (PIRES, 1997, 

p.72).  

Mas somente durante  governo de Gomes Freire de Andrade, este fora solicitado a emitir 

parecer sobre a possibilidade de a sede do futuro bispado ser em Mariana, ao que contestou. 

Alegou que Vila do Carmo “padecia terríveis enchentes” (SANTOS, 2013, p.114). Contudo o 

rei persistiu na escolha de Vila do Carmo, mas sugeriu a construção de uma nova cidade, em 

sítio melhor protegido contra as cheias do Ribeirão do Carmo. O estabelecimento de uma rede 

paroquial, levando informação oficial e disciplina às freguesias, era conveniente à conservação 

da ordem. De acordo com Santos (2013), era uma estratégia comum da Coroa buscar garantir a 

sua capacidade de interferir na vida da Igreja por meio do domínio da alta hierarquia 

eclesiástica, uma vez que a “presença de um bispo reforçava a estabilização social” e assumia 

a jurisdição “sobre os pecados públicos, de pessoas leigas e eclesiásticas” (SANTOS, 2013, 

p.116). 

Em vista disso, o bispado de Mariana foi criado pela carta-régia de Dom João V, datada 

de 22 de abril de 1745 e pela Bula Candor Lucis Aeternae, emitida pelo Papa Bento XIV a 6 

de dezembro de 1745 (BOSCHI, 1986, p. 45). Sob orientação de Dom João V para que 

“empregasse a máxima solenidade na festa do Áureo Trono Episcopal” (SANTOS, 2013, p. 

120), a diocese foi instalada a 27 de fevereiro de 1748 por Dom Lourenço José de Queirós 

Coimbra, vigário da vara e da freguesia de Sabará e primeiro vigário geral do bispado, com 

procuração do primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz (TRINDADE, 1945, p. 30). 

Anteriormente à criação do bispado em Mariana, as questões religiosas em Minas Gerais 

estavam subordinadas ao bispado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

2.4 Regulamentação da atividade campanária no Brasil Colônia   
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As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia foram feitas, ordenadas, propostas 

e aceitas no sínodo realizado a 12 de junho de 1707, por iniciativa do arcebispo Dom Sebastião 

Monteiro da Vide. No entanto, só foram primeiramente publicadas em 1719 em Lisboa e em 

1720 em Coimbra. Houve reimpressão em São Paulo, em 1853. As Constituições estão 

divididas em cinco livros que se subdividem em Títulos, os quais se ordenam seus 1318 cânones 

ou artigos. O primeiro livro trata da Doutrina Católica e dos sacramentos; o segundo versa sobre 

a importância da Missa e a instituição da Eucaristia; o terceiro traz as obrigações cristãs e sociais 

da hierarquia dos clérigos, cônegos, capelães e sacerdotes, e também dos não eclesiásticos. As 

prerrogativas da Igreja e da administração dos seus bens encontram-se no livro quarto, assim 

como os artigos referentes às confrarias e às questões relativas aos cemitérios. Por fim, no livro 

quinto, estão explicados os crimes, as denúncias, as devassas, a excomunhão e a suspensão dos 

direitos.  

As Constituições pretendiam legislar sobre aspectos da vida religiosa e civil do povo 

instalado na colônia, sobre sua vida e sua morte, tendo sido pioneiras na tentativa de sugerir 

uma disciplina documental (SANTOS, 2005, p.18). Segundo Torres-Londoño (2005), as 

Constituições representam um esforço de estabilização e uniformização da Igreja na colônia. 

Era preciso criar as condições para que governantes e religiosos agissem em sintonia com os 

objetivos da colonização. O prólogo do documento traz a justificativa de sua existência:  

 

É inquestionável, que as Leis disciplinares da Igreja se mudão, e se 

accommodão ás circunstancias do tempo, e que a Igreja, embora seja um 

Imperio distincto, e separado pelo que pertence ao espiritual dos fieis, com 

tudo está subordinada ao Imperio Civil. A Fórma de Governo, as Leis patrias, 

os diversos Codigos, adoptados por uma Nação Catholica, tem collocado a 

Igreja na indeclinavel necessidade de modificar sua antiga disciplina 

(CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS DO ARCEBISPADO DA BAHIA,1707, 

Prólogo de 1853, p. V).      

 

Se o objetivo era disciplinar, eram necessários templos para ensinar a doutrina católica 

aos fiéis. Nesse sentido, o artigo número 688 do Livro IV delibera sobre as características 

exigidas para esses templos e aponta a obrigatoriedade da presença dos sinos nas igrejas:  

 

688 As Igrejas Parochiaes (5) terão Capella maior, e cruzeiro, e se procurará 

que a Capella maior se funde de maneira, que posto o Sacerdote no Altar fique 

com o rosto no Oriente, (6) e não podendo ser, fique para o Meio dia, mas 

nunca para o Norte, nem para o Ocidente. Terão Pias Baptismaes (7) de pedra, 

e bem vedadas de todas as partes, almarios (8) para os Santos Oleos, pias (9) 

de agoa benta, um pulpito (10) confessionarios, (11) sinos, (12) e casa de 

Sacristia; (13) e haverá no ambito, e circunferencia dellas adros, e cemiterios 
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capazes para nelles se enterrarem (14) os defuntos; os quaes adros serão 

demarcados por nosso (15) Provisor, ou Vigario Geral, como acima fica dito, 

e os autos (16) desta demarcação se guardarão no nosso Cartorio, e o traslado 

no Cartorio de cada uma das Igrejas. (CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS DO 

ARCEBISPADO DA BAHIA,1707, Livro IV, Título XVII, p. 253). 

 

 

Referências a sinos aparecem nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia no 

livro 4, Título XLVIII, onde se fala “dos signaes que se hão de fazer pelos defuntos” (VIDE, 

1707, p.291). Contudo, outros artigos trazem referências aos sinos. O artigo 102, ao abordar o 

o procedimento da administração da Sagrada Eucaristia aos enfermos em seus lares e à saída 

do Santíssimo Sacramento, estabelece sinal no sino grande. Contudo, no artigo 121, o sino não 

pode ser tocado nessa ocasião sob nenhuma hipótese, na quinta-feira e na sexta-feira santas e 

nem no sábado santo, “até que se comece o Gloria in Excelsis Deo” no sábado santo. (p.53). 

As qualidades e as atribuições do sacristão estão descritas no artigo 609; o artigo 615, por sua 

vez, detalha todas as ocasiões em que o sacristão deverá tanger os sinos. A indicação favorável 

para que haja a benção é postulada no artigo 710 do Livro IV. O título XLV, Dos 

Enterramentos, Exéquias e Suffrágios dos Defuntos e encomendação da alma , traz no artigo 

816 a proibição do toque aos defuntos antes da missa nos dias de festa de primeira classe. O 

toque deverá ser feito apenas depois da Missa Conventual. Os artigos 1240 e 1242 versam sobre 

as coisas que se proíbem no tempo do interdito6, inclusive o tanger dos sinos e como proceder 

no caso de falecimentos nesse tempo.  

Por fim, os artigos 1258 e 1260 deliberam sobre os três efeitos da Cessação á Divinis 

ou suspensão dos direitos: 1) privação dos Divinos Ofícios; 2) privação dos Sacramentos da 

Igreja; e 3) privação de sepultura eclesiástica, em solo sagrado da Igreja, orientando sobre o 

toque de sinos nessas situações.  

Em função de sua natureza, é inegável sua relevância para a reconstituição dos usos do 

tanger dos sinos, pois eles representam muito mais do que uma simples forma de comunicação 

entre Igreja e fiéis: também dialogam com aspectos litúrgicos, elemento ressaltado nas 

Constituições.  

 

2.5 A Freguesia de Antônio Dias de Ouro Preto 

 

                                                      
6  “O Interdicto é uma das tres censuras Ecclesiasticas: por ellas se prohibe activa, e passivamente alguns 

Sacramentos, e de todos os Offícios Divinos e da Ecclesiastica sepultura. Por esta censura significa a Igreja 

Catholica grande sentimento, quando seus filhos, em materias graves, e de escandalo se lhe mostrão desobedientes, 

rebeldes, e contumazes.” Título LVIX – artigo 1235 das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, p.407.  
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Conhecida como a mais importante dentre as cidades do ciclo do ouro, devido ao 

patrimônio cultural de que dispõe, Ouro Preto resultou das grandes penetrações dos paulistas 

(BANDEIRA, 1989, p. 20) e do agrupamento de diversos arraiais surgidos a partir das notícias 

que correram em São Paulo e no Império Português sobre a presença de ouro em Minas Gerais, 

levando “um enorme contingente de pessoas a partir para as regiões desabitadas e de difícil 

acesso” (MARTONI, 2008, p. 5). Sobre o processo de povoamento da cidade, Manuel Bandeira 

(1989), em sua obra intitulada Guia de Ouro Preto, apresenta a seguinte passagem: 

 
Quando em 1704, Pascoal Guimarães, mascate português enriquecido no Rio 

das Velhas, meteu-se de posse das catas abandonadas pelos Camargos, iniciou 

a mineração pelo processo de desbancar o terreno por levadas de água. 

Sucedeu que no flanco da serra por onde hoje passa o caminho das Lages, deu 

com um veio riquíssimo. Ali o metal era como terra... Ouro Podre! Esse ouro 

excelente e tão fácil de colher foi que verdadeiramente fundou a futura Vila 

Rica, povoando-a de forasteiros ávidos. O movimento foi tão rápido e tão 

intenso que, sete anos depois, em 1711, os primitivos arraiais de catadores 

eram erigidos em vila – a Vila Rica de Albuquerque, do nome do mestre de 

campo General Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, capitão-general 

da nova capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Logo depois esse nome era 

encurtado para Vila Rica, por haver D. João V desaprovado a denominação 

dada à sua revelia. (BANDEIRA, 1989, p. 22). 

 

O povoamento começou a ser realizado por Antônio Dias, um bandeirante paulista, e 

pelo Padre João de Faria Fialho, que o acompanhava em 1698. “Seu primeiro cuidado foi 

construir capelas que marcavam o centro de nascentes arraiais” (MENEZES, 1975, p. 13). 

Segundo Lange (1981), por observarem “os descobridores que o antigo Rio Passa-Dez, hoje 

Funil, trazia sedimentos auríferos, iam subindo pelas encostas em direção ao lugar onde se 

estabeleceu o Bairro de Ouro Preto” (LANGE, 1981, p. 17). O arraial se demarcou “desde os 

altos de São João do Ouro Fino e Sant’Ana, entre São Sebastião, a Piedade, e o Pilar do Ouro 

Podre, hoje Taquaral, para escorrer pela abrupta e extensa encosta da Encardideira” (SANTOS, 

2009, p. 1). Dali, descia até a praia do córrego do Sobreira, ao pé de uma pequena ondulação, 

onde se instalaria a capela de Nossa Senhora da Conceição, mais tarde a Matriz do Antônio 

Dias.  

Existe notícia de envio de clérigos a Ouro Preto nos primeiros anos do Setecentos, assim 

como da realização de batizados. Em “1705, o Bispo do Rio de Janeiro D. Francisco de S. 

Jerônimo enviou como vigários para Ouro Preto os Padres João de Faria Fialho e Manoel de 

Castro” (MENEZES, 1975, p. 13). Ainda de acordo com o mesmo autor, o Vigário Marcelo 

Pinto Ribeiro registrou no livro de Batizados: “em seis de julho de 1709, batizou de licença 

minha nesta Matriz de N.Sa. da Conceição de Antônio Dias o R. Pe. Antônio de Souza Pereira 



    32 

  

ao inocente João, filho de João Fereira Vivas, e de Joana Tereza” (MENEZES, 1975, p. 14). O 

autor acrescenta que, embora o primeiro registro considerado seja de 1712, provavelmente a 

freguesia já existia em 1709, já que os batismos eram realizados somente nas matrizes.    

Um dos primeiros portugueses a se instalarem na região e a se enriquecerem por 

intermédio da extração aurífera foi Pascoal da Silva Guimarães, que batizara o local situado 

entre a Encardideira e o cume da Serra de Ouro Preto com o seu nome: Morro do Pascoal 

(SANTOS, 2009, p.1). Sobre o sítio, relata esse autor que “formigava de gente”, entre vendas, 

contrabando, arruaças, disputas e crimes. E foi na Encardideira que o governo de Antonio de 

Albuquerque, que durou de 1710 a 1713, transformou uma das casas no seu paço de governo, 

de que resta na atualidade apenas um conjunto de ruínas próximas à Matriz de Antônio Dias, 

chamado Palácio Velho.  

Quando se criaram oficialmente as freguesias, a Matriz de Antônio Dias ficou sob a 

invocação de Nossa Senhora da Conceição, e a Matriz de Ouro Preto tomou por orago Nossa 

Senhora do Pilar.  

O termo freguesia é de origem latina, derivando-se de filii ecclesiae, significando, 

portanto, “filhos da igreja” (AZZI, 2004, p. 78). Para Trindade (1945, p.5), freguesia é sinônimo 

de paróquia. Ele assinala que a criação das primeiras igrejas paroquiais da cristandade data do 

século IV. O vocábulo parochia, de acordo com esse autor, deriva “do grego parà, junto da, 

oichia, casa: conjunto de casas vizinhas” (TRINDADE, 1945, p. 5). Nesse sentido, Bluteau 

(1728) salienta que, antigamente, havia o costume de, 

  

[...] nas casas em que se hospedava Embayxador, ou Enviado Romano, lhe 

havião dar de graça quanta lenha podesse queimar, & e quanto sal podesse 

comer ele,& a sua gente. Então não amassavão o pão com sal, como agora, 

pelo que salgavão cada bocado de paão, que comião, como as talhadas de 

carne, especialmente, que o sal não era simples, senão composto como cá sal, 

&pimenta. O que tinha cuydado de dar aos Ministros Romanos, a lenha, & o 

sal, se chamava Parochus que, (como já dissemos) vai o mesmo que 

Repartidor. (BLUTEAU, 1728, p. 281). 

 

E em seguida o autor ressalta o sentido de Parochia incorporado pela Igreja, acrescentando que   

 

[...] à imitação disso chamamos a Igreja de uma colação parochia, & ao que 

ministra os Sacramentos Parocho,& Parochus, porque não há de levar 

dinheyro por eles. Pela lenha entenderemos a matéria dos Sacramentos, & 

pelo sal, a graça, que sempre acompanha aos Sacramentos, dão se eles a 

homens Romanos, que caminhaõ nesta vida, debayxo da obediencia do 

Romano Pontifice. (BLUTEAU, 1728, p. 281). 
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Pela definição de Bluteau, o termo Parocho ou Parochus significava Repartidor. Com 

esta metáfora, Bluteau apresenta o sentido de freguesia, uma paróquia, dirigida por um pároco, 

um repartidor que tinha como centro, a igreja matriz, rodeada pelos fiéis e que devia obediência 

ao Romano Pontífice, representado pelo Pároco, aquele que lhes distribuía as graças espirituais, 

por meio dos sacramentos. Trindade (1945) aponta que não era fácil para a cristandade crescer 

sem buscar os socorros espirituais nas sedes episcopais e que, por isso, foi necessária a 

instituição das freguesias rurais e, mais tarde, a subdivisão das cidades episcopais em paróquias 

urbanas. Desde então, competiu aos “bispos, únicos juízes das necessidades espirituais de seus 

diocesanos, o direito da criação, divisão e subdivisão de paróquias” (TRINDADE, 1945, p. 5).  

Contudo, a Freguesia de Antônio Dias, de Ouro Preto, foi criada por alvará régio em 16 

de fevereiro de 1724, e, de acordo com a divisão eclesiástica7 do território da vila, a freguesia 

passou a abarcar em sua jurisdição os distritos do Alto da Cruz, Antônio Dias, Morro e Padre 

Faria-Água Limpa e Taquaral (PRECIOSO, 2014, p.17).  

A criação da freguesia de Antônio Dias se deu juntamente com mais outras dezoito 

apontadas pelo Conde de Assumar e pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro de Almeida. Elas 

foram alçadas à qualidade de “paróquias coladas” como medida que visava a “regular o clero 

mineiro e dirimir os problemas causados pelo abuso de poder por parte de muitos sacerdotes” 

(DIAS, 2010, p. 168). Assim, a criação de paróquias e padres colados era uma estratégia que 

visava a “aumentar o controle sobre os eclesiásticos, bem como da própria população” (DIAS, 

2010, p. 169), configurando, assim uma demarcação simbólica de território.  

As duas freguesias de Ouro Preto eram delimitadas pelo Morro de Santa Quitéria. De 

acordo com Oliveira (2012), a Freguesia de Antônio Dias foi ocupada pelos paulistas, e a 

Freguesia do Pilar, pelos portugueses. Nesses espaços, as irmandades desempenharam um 

importante papel quanto à organização do espaço e à coesão entre os segmentos sociais 

(OLIVEIRA, 2010, p. 24). Seus associados tinham como premissas a ajuda mútua e a 

participação nos ofícios religiosos, buscando “encontrar um ponto de apoio, um local de 

conforto diante da insegurança e da instabilidade de sua vida” (BOSCHI, 1986, p. 22). Com 

isso, as capelas tornavam-se o centro da vida social da freguesia.  

                                                      
7 Precioso (2014) assinala que ao longo do século XVIII, a população de Vila Rica A encontrava-se distribuída em 

seis distritos: Antônio Dias, Ouro Preto, Alto da Cruz, Cabeças, Morro, Padre Faria-Água Limpa e Taquaral. Essa 

divisão distrital pode ser também encontrada em MATHIAS, Herculano Gomes Um Recenseamento na Capitania 

de Minas Gerais. Vila Rica – 1804. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça/ Arquivo Nacional, 1969. 
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Ao relatar a sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XVIII, Aguiar 

(1999) pontua que havia 15 associações leigas abrigadas na Freguesia de Antônio Dias, 

elencadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Confrarias da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias no século XVIII 

Confraria Composição Criação 

Santíssimo Sacramento Brancos 1715 

N. Sra. da Conceição Brancos 1717 

N. Sra. Do Rosário Pretos 1717 

N. Sra da Boa Morte Mulatos 1721 

Santa Quitéria Portugueses 1720 

São Miguel e Almas Brancos 1725 

N. Sra Rosário Brancos 1733 

Sta Casa de Misericórdia Brancos 1735 

São Gonçalo Garcia Mulatos 1738 

São Sebastião ? 1738 

N. Sra. Guadalupe Integrada 1740 

N. Sra Mercês e Perdões Crioulos 1743 

São Francisco de Assis Brancos 1745 

N. Sra das Dores Brancos 1768 

Santo Antonio ? 1786 

Fonte: Aguiar, 1999, p. 22. 

 

Contudo, a Freguesia de Antônio Dias perdia para a Freguesia de Nossa Senhora do 

Pilar “no número de igrejas e capelas eretas e nas preferências para que as festividades religiosas 

se realizassem na Matriz de Nossa Senhora do Pilar” (LANGE, 1981, p. 10). 

 

2.6. Associações leigas da Freguesia de Antônio Dias  

  

As confrarias eram responsáveis pela ereção e manutenção das capelas e muitas dessas 

confrarias surgiram visando a “resguardar possíveis conquistas sociais ou visibilidade para o 

segmento social ao qual correspondiam” (OLIVEIRA, 2010, p.27): 

 
[…] a busca por alguma forma de distinção era um movimento imprescindível 

para a afirmação social de algumas pessoas e alguns setores. Apenas dois 

segmentos estavam definidos, os senhores e os escravos; os segmentos 

intermediários, talvez por uma maior indefinição, buscavam com maior avidez 
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uma colocação social que os destacassem dos demais. (OLIVEIRA, 2010, p. 

25) 

 

De acordo com essa autora, os irmãos “socialmente semelhantes” (2010, p. 43) se 

organizavam e se encontravam nessas associações, nelas buscando seus santos de devoção que 

correspondessem simbolicamente ao estrato social ao qual pertenciam e assistência em casos 

de dificuldade, como doença, viuvez, morte e funeral. Observa-se no quadro 1 que as 

associações que representaram os dois extremos sociais de então, se formaram quase 

simultaneamente: a do Santíssimo Sacramento e a de Nossa Senhora do Rosário. Da primeira, 

“faziam parte os irmãos brancos abastados, formando-se em 1715 e a segunda, fundada em 

1717, pelos pretos forros ou cativos.  

É sobre cinco das associações que se abrigaram na vertente do morro de Santa Quitéria 

em que se localiza a Freguesia de Antônio Dias que tratamos nesta dissertação. O recorte 

contempla as Irmandades do Santíssimo Sacramento, Irmandade de Nossa Senhora da 

Conceição, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Ordem Terceira das Mercês e Perdões e 

Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. No Setecentos essas agremiações 

religiosas leigas agregavam, os segmentos étnico-sociais dos brancos e abastados (Santíssimo 

Sacramento, Nossa Senhora da Conceição e Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de 

Assis), dos pretos (Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz) e dos forros e cativos 

(Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e Perdões). Além disso, as cinco confrarias em 

questão se encontram ativas na atualidade. Isso posto, faz-se a seguir uma breve apresentação 

sobre o processo de constituição e da construção de suas capelas. 

 

2.6.1 Irmandade do Santíssimo Sacramento 

 

Na Europa, o culto ao Santíssimo Sacramento teve reforço nas confrarias. Tendo origem 

em meados do século XIII na Alemanha, a solenidade chamada de sacramento da Eucaristia só 

ganhou reforço no catolicismo português com a união entre a Igreja e o Estado (SILVA, 2012, 

p. 241). O Santíssimo Sacramento, também chamado de Corpus Christi ou Corpo de Deus, 

simboliza a morte e a ressurreição de Cristo e representou, do ponto de vista cerimonial, uma 

das festas oficiais da monarquia portuguesa (SILVA, 2012, p. 241).  

A Irmandade do Santíssimo Sacramento foi a primeira da Freguesia de Antônio Dias. 

Fundada em 1717, ocupou “o altar-mor, simbolizando a autoridade suprema da corte celeste” 

(AGUIAR, 1999, p. 22). Seu primeiro compromisso, de 1717, foi substituído por um novo em 
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1840 e aprovado por Provisão em 1841, encontrando-se atualmente sob guarda do Museu do 

Aleijadinho, em Ouro Preto. Em seu introito encontram-se as razões para redação de um novo 

livro: 

 

Os Irmãos da Irmandade do Santissimo Sacramento da Freguezia de Nossa 

Senhora da Conceição de Antonio Dias da Imperial Cidade do Ouro Preto, 

querendo reformar, emendar, e tornar mais favoravel o Compromisso, pelo 

qual até o presente, com algumas modificações, se tem regido, e que lhes fôra 

confirmado pela Provisão de 29 de Novembro de mil sete centos e deze sete 

exaradas no mesmo antigo Compromisso, unanimemente em Mesa 

concordarão em estabelecer, e abraçar as seguintes obrigações [...] 

(COMPROMISSO, 1840, fólio 1). 

 

Para manter viva a veneração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, era preciso 

deixar uma luz sempre acesa no altar, e o tesoureiro da irmandade era o responsável por mantê-

la acesa, pois a “luz simbolizava a claridade e o resplendor com que o Santíssimo Sacramento 

iluminava as almas de quem o recebia” (OLIVEIRA, 2010, p. 45). Era somente na Igreja Matriz 

da freguesia que se podia manter o Santíssimo Sacramento (OLIVEIRA, 2012, p. 6).  

Participar da Irmandade do Santíssimo nos tempos de sua criação na Colônia conferia 

distinção ao irmão associado, pois, além de partilhar dos ritos de fé, ele se relacionava com 

indivíduos que tinham condições financeiras e sociais semelhantes à sua (OLIVEIRA, 2012, p. 

4).  

Em sua pesquisa sobre a Irmandade do Santíssimo Sacramento na Paróquia de Nossa 

Senhora do Pilar de Ouro Preto, Oliveira (2012) apresenta essa irmandade como 

 

uma instituição capaz de conferir identidade e distinção, mas voltada para 

funções religiosas tais como a veneração da Eucaristia, a sua guarda e 

promoção, a participação na construção das igrejas matrizes, a preocupação 

com os sufrágios quando da morte de algum irmão (OLIVEIRA, 2012, p. 44). 

 

Eram exigidas dos irmãos que nela ocupavam cargos diretivos altas contribuições que 

lhes garantiam  

 

o direito à sepultura na capela-mor (mesmo após vencido o mandato), o dobro 

de missas em relação aos confrades comuns, e um lugar de máximo destaque 

na hierarquia dos cortejos promovidos pela própria irmandade: funerais, 

procissões do santo patrono, Quarta Feira de Cinzas, Semana Santa, Corpus 

Christi [...] era um dispêndio que trazia retorno em termos de prestígio social 

e recompensas espirituais (OLIVEIRA, 2012, p. 389).  
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Diante da morte e da incerteza do Purgatório em que se fundamentavam as pregações, 

irmãos em leito de morte deveriam receber a Eucaristia antes de morrer, o que lhes garantiria 

uma boa passagem para o além. A condução do viático aos doentes era feita indistintamente 

aos moradores da localidade, e a Irmandade do Santíssimo Sacramento era a instituição que 

cuidava para que a primeira etapa da morte fosse cumprida. (OLIVEIRA, 2012, p. 398) 

Além da responsabilidade de guardar a Eucaristia, cabia a essa Irmandade o dever de 

erigir as igrejas matrizes. Levando-se em consideração que os requisitos para ingresso nessa 

irmandade eram pessoas de destaque econômico, era “natural que a construção dos templos 

mais importantes das vilas estivesse a cargo de quem pudesse corresponder a empreitadas de 

fôlego” (OLIVEIRA, 2012, p.394), uma vez que a receita da confraria era composta, em sua 

maior parte, pela contribuição dos irmãos da mesa.  

No Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Antônio 

Dias de 1840 há duas referências à atividade campanária. O parágrafo 3.º do capítulo 1 diz que 

o sacristão terá a obrigação de “ser da mesma Irmandade; conservar sempre com o maior aceio 

todo o Templo, e fazer os toques necessarios nos Sinos”. De forma contrária aos documentos 

em estudo nesta dissertação, no capítulo 7 do Compromisso da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento relacionado às Disposições Gerais, o 5º parágrafo delibera que “não haverá 

differenca no signal que por morte se deverá fazer nos Sinos entre os Irmãos e Comparochianos 

que houverem servido Cargos da Irmandade”.  

 

2.6.2 Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 

 

Em 1640, durante as comemorações da vitória de Portugal sobre a dominação 

espanhola, D. João IV, primeiro rei da Dinastia de Bragança, dedicou a Nossa Senhora da 

Conceição as glórias da libertação portuguesa do domínio espanhol, sendo ela aclamada 

protetora de Portugal. No Brasil, o título de Padroeira foi lhe dado pelo Imperador Dom Pedro 

I e permaneceu até o início do século XX, quando foi substituída por Nossa Senhora Aparecida, 

invocação oriunda do encontro, nas águas do Rio Paraíba do Sul, de uma imagem de Nossa 

Senhora da Conceição (CARNEIRO, 2011, p. 8).  

A escassez de documentação deixa pouca história sobre a Irmandade de Nossa Senhora 

da Conceição de Antônio Dias. Há, no Museu do Aleijadinho, o Livro de Atas e Deliberações, 

de período recente – 1935 a 1969; o Livro de óbitos e Testamentos, de 1727 a 1796; e o Livro 

de Receita e Despesa, de 1726 a 1805.   
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2.6.2.1 Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

 

Em artigo na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Martins (1975) 

afirma sobre essa igreja que  

 

Com a maior grandeza e soberba arquitetura traçou Manoel Francisco Lisboa, 

irmão daquele Pombal, de 1727 em diante, a igreja matriz da Conceição da 

mesma vila, com 12 ou 13 altares e arcos majestosos, debaixo dos preceitos 

de Vignola. Tal como já foi divulgado, a referência é abonada pelos 

manuscritos encontrados no arquivo da  matriz, pois se entre êles, não figura 

nenhum pagamento pelo risco do templo, verifica-se entretanto pela sua 

leitura que Manoel Francisco Lisboa foi o mestre das obras, tal como consta 

dos apontamentos extraídos do Livro de Receita e Despesa da Irmandade de 

N.S.a da Conceição de Vila Rica: “1735 – P. duzentos oitavas do Custo do 

Caixão (cômoda da sacristia) ao Mestre das obras da Igra, Mel Franco Lxa” 

(MARTINS, 1961, p. 118-119).  

 

Martins (1961, p. 119) ressalta que a construção do templo foi feita por intermédio da 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade do Santíssimo Sacramento, mas foi 

essa última “que tomou a si tôdas as iniciativas para aquêle efeito e, consequentemente, por seu 

intermédio é que foram atendidas quase tôdas as despesas com a obra.”    

A igreja matriz era o centro social das localidades, pois, do ponto de vista eclesiástico,  em seu 

entorno viviam seus fregueses, os filhos da igreja, e confrarias se formavam, respondendo a seu 

Pároco. Nela se reuniam os fregueses para buscar conforto espiritual, fortalecer as relações 

sociais e tomar conhecimento das ordens da Coroa. Era em igrejas matrizes que governadores 

tomavam posse de seu cargo. Assim, é nessa igreja que tomou posse, em 1732, o Conde de 

Galveas, D. André de Mello e Castro, governador da capitania das Minas, sucedendo a D. 

Lourenço de Almeida. Seu interior deveria recolher os cadáveres de seus freguezes, pois, como 

ditavam as Constituições Primeiras, os fiéis deviam ser enterrados em solo sagrado. Dessa 

forma, bem aos pés de Nossa Senhora da Boa Morte, foi sepultado, em novembro de 1814, 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, assim como também os restos de D. Maria Dorotéia 

Joaquina de Seixas (Marília de Dirceu), falecida em 1853 (MENEZES, 1975, p.96). 

 

2.6.3 Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz 

 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz ocupou por anos 

o altar lateral da Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Não há consenso sobre a data de sua 

origem. De acordo com Menezes (1975, p. 106-107), supõe-se que a irmandade foi instituída 
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na década de 1710, pois o seu “compromisso velho”, apodrecido, já estaria destruído desde o 

final dessa mesma década, conforme o testemunho dos irmãos em 1733. Por outro lado, também 

é assinalado que a data que marca sua ereção está associada ao documento emitido pelo Bispo 

do Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1733. Lange (1981, p.149) igualmente cita tal provisão 

que confirma a organização religiosa dos leigos, emitida por Dom Francisco de São Jerônimo, 

ressaltando que a Irmandade esteve abrigada na Matriz de Nossa Senhora da Conceição até o 

momento em que a obra de construção da capela de Santa Efigênia do Alto da Cruz desse 

condições de receber a Irmandade.   

Com a capela em construção, quando reivindicaram o novo compromisso em 1733, os 

dirigentes da Irmandade fizeram constar que a capela estava sendo   

 

feita a expensas da devocao e Fiéis, sem que para sua fatura, ornatos ou 

guizamento concorresse  em tempo algum o Pároco desta Freguesia e estes 

costumam só desfrutá-las, querendo se lhe pague fábricas sem acompanharem 

os Irmãos e ainda sepulturas, sendo eles enterrados nesta própria Capela, sem 

mais zelo e caridade, que o da sua ambição por não ser ela filial em razão de 

não ter concorrido a mais com coisa alguma, se não pagará nada ao dito Pároco 

ou fábrica e será só sujeita no temporal aos Doutores carregadores e no 

Espiritual ao Exmo. e Revmo. Bispo e ao seu Pe.Capelão, etc. (MENEZES, 

1975, p. 107).     

 

 

A justificativa, segundo o autor, é que a experiência mostrava continuadas desordens cometidas 

pelos vigários, que promoveriam tudo a benefício do seu interesse. O compromisso8 também 

esclarece que a Irmandade não faz distinção entre pretos e brancos. A esse respeito, Aguiar 

(1993, p. 83-99) ressalta que as disputas relacionadas à atração do maior número de irmãos9 na 

busca pela legitimidade de participação no espaço público parecem ter favorecido a admissão 

                                                      
8 Disponível no Museu Casa dos Contos - Microfilme : Rolo 058  Volumes  123 e 124. 
9 LUNA & COSTA (1978) estudando a estrutura populacional de Vila Rica segundo profissões e atividades 

produtivas e a repartição dos habitantes por setores produtivos segundo atividades, sexo e situação social, em 1804, 

ressaltam que  “[n]o Alto da Cruz residiam 11,87% dos habitantes ouro-pretenses. Contava com setor terciário 

mais desenvolvido do que os dois precedentemente analisados; o secundário apresentava-se mais diversificado 

embora não se aproximasse da riqueza qualitativa e dos números relativos mais significantes encontrados no Ouro 

Preto e em Antônio Dias. Os faiscadores e mineradores representavam 29,35% das pessoas vinculadas ao 

secundário. “O distrito do Padre Faria, com apenas  6,98% da população total, contribuía com a mais significativa 

parcela de roceiros, hortelãos e lavradores: 53,85% do total. No secundário predominavam faiscadores e mineiros 

-- mais da metade (53,77%) dos moradores do Padre Faria, enquadrados no secundário, exerciam estas atividades. 

No distrito do Morro, no qual estava 14,56% da população ouro-pretana, dominavam os faiscadores (em maior 

número do que nos demais distritos) seguidos pelos mineradores. Este distrito -- vis-à-vis os demais, tomados 

isoladamente -- apresentava o maior número de pessoas relacionadas às duas atividades aludidas. Com respeito ao 

total de mineiros e faiscadores, representava a quantidade encontrada no Morro, 36,40%. Com respeito aos 

indivíduos deste distrito, enquadrados no secundário, o percentual sobe a 79,80%” . (LUNA & COSTA, 1978, p. 

12) 
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de qualquer devoto, independentemente da cor, da procedência, do gênero ou da condição10 

(escravo, forro ou livre); contudo, determinadas funções da mesa administrativa eram 

reservadas aos pretos, como as de juiz ou juíza, de rei ou rainha e de procurador (ANDRADE, 

2016, p.423). O livro de entrada dos Irmãos, que se encontra em poder da Paróquia de Santa 

Efigênia, tem, na primeira parte, os registros de ingresso dos homens e, na segunda parte, os 

registros das mulheres. Registra também os cargos exercidos pelos irmãos e a joia oferecida ao 

santo de sua devoção quando assumiam tais cargos.  

Ao refletir sobre a formação das irmandades do Rosário em Vila Rica, Andrade (2016, 

p. 419) pontua que tudo indica que a Irmandade do Rosário de Antônio Dias foi a maior 

confraria do Rosário da capitania das Minas, considerando-se “o número de irmãos e a receita 

auferida”, e afirma que a sua relação com o pároco e outros agrupamentos se dava de forma 

conflituosa. Além disso,  

 

[...] consta ter havido um conflito interno, que dera origem a associação do 

Rosário dos Brancos, abrigada na capela vizinha do arraial do Padre Faria. Na 

segunda metade do século XVIII, veio à tona a rivalidade entre os pretos do 

Rosário do Alto da Cruz e os crioulos, pardos ou mulatos das Mercês dos 

Perdões, vinculada, numa amplitude política, à representação pública negra. 

(ANDRADE, 2016, p. 419). 

 

A exemplo das outras irmandades do Rosário, formadas por cativos e libertos e pretos 

de origem africana, a dos pretos do Alto da Cruz integrou outras devoções religiosas à sua 

administração, como a de São Benedito, Santa Efigênia, Santo Antônio de Catalagerona, Santo 

Antônio do Noto, Santo Elesbão e, no final do século XVIII, Santa Rita (SALLES, 1963, p. 45; 

ANDRADE, 2016, p. 413). Quem visita atualmente a igreja de Santa Efigênia pode observar a 

presença dessas devoções em seus altares laterais.   

  

                                                      
10 Em Salles (1963, p. 118-119) há uma reflexão sobre a importância de participar de uma das confrarias de Vila 

Rica no século XVIII: “Além dos afazeres profissionais, toda a população tinha nas cerimônias do culto sua 

ocupação predileta. A religião era divertimento, através das grandes festividades que se multiplicavam o ano todo, 

graças às irmandades; a religião era também convívio, nas palestras pelos adros das capelas antes e depois da 

cerimônia; a religião estava ainda ligada à morte, ao nascimento e ao casamento. Os atos religiosos não se 

resumiam apenas àqueles dos domingos e dias santificados”.  Acrescenta que as confrarias, arquiconfrarias e 

ordens terceiras “a) foram os organismos de classe típicos do século XVIII; b) a contribuição que nos deram foi 

altamente positiva no sentido social; chegaram mesmo a influir na formação de uma disciplina coletiva, isto é,  na 

observância de regras impostas pelos interesses do grupo ao individual; c) proporcionaram às camadas humildes 

e pobres do tempo um meio de luta, revelando a esses grupos a possibilidade jurídica dessa luta e a relatividade 

desse jurídico, isto é, relatividade da justiça e sua feição temporal; d) não havendo um sistema educacional, as 

irmandades educaram – pelo convívio disciplinado, no próprio organismo, pelos sermões e pelo contato direto 

com os padres – grande número de trabalhadores e escravos”.    
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2.6.3.1 Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz 

 

Quando a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Alto da Cruz  tratou da decisão 

de construir a própria capela11, algumas variáveis estavam em jogo, como, por exemplo, buscar 

os lugares do trânsito das pessoas e dos negócios mercantis, pois  

 

a localização territorial afetava a organização da irmandade, trazendo 

problemas relacionados ao proselitismo dos irmãos, ao potencial de acúmulo 

de recursos em esmolas e doações e à capacidade de agregação, que deveria 

suplantar os riscos de desagregação ruinosa num contexto de dispersão urbana 

e expansão das fronteiras econômicas (ANDRADE, 2016, 421). 

 

Andrade (2016), estudando o deslocamento das irmandades do Rosário de Vila Rica da matriz 

para as capelas de fronteira, pontua que a demarcação dos limites paroquiais pretendida pelos 

párocos dependia dos fiéis, dos confrades livres, libertos ou escravos que, passando a morar ou 

transitar por aqueles espaços, souberam influenciar as autoridades eclesiásticas, “que 

disputavam entre si os benefícios e emolumentos advindos da pastoral religiosa” (p. 422). Dessa 

forma, a expansão das confrarias de cor, com suas respectivas capelas integradas à 

administração paroquial, “estimulou as rivalidades de jurisdição ou de poder sobre os devotos” 

(ANDRADE, p. 422). Sobre esse aspecto, Lange (1981) pondera que, “em 1723, a Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário teve conflitos, de sorte que a vontade de ter Igreja própria veio 

nascer desde muito cedo”. Diante disso, escolheu-se sítio “alto com bom critério, porque o 

corpo da Igreja destaca-se desde longe” (p. 149), assim, 

 

luzindo a sua silhueta colocada numa paisagem empolgante, longe do 

perímetro da antiga capital, soube recolher as aflições e a fé da gente humilde 

e, ao mesmo tempo, servir de eco nas festividades religiosas, com o estrondo 

dos tambores, buzinas, trombetas e numerosas charamelas precedendo as 

procissões, com as suas danças de saudosa evocação africana (LANGE, 1981, 

p. 149). 

 

Além disso, situando-se a capela adjacente aos lugares de extração aurífera, ela seria 

frequentada por moradores, viajantes e mercadores. Isso contribuiria ainda mais para aumentar 

a importância da igreja como referência de espaço social, apoio espiritual mútuo e expressão 

devocional.  

                                                      
11 De acordo com Andrade (2016, p. 426)  “O prejuizo da matriz crescia, quando, à medida que estendiam  as 

fronteiras de colonizacao, os moradores rompiam os laços sociais e econômicos com o arraial sede, 

autonomizando-se da paróquia quando  passavam a manter os ofícios divinos numa outra capela e a invocar novos 

padroeiros” daí a resistência da Igreja uma vez que retiravam do vigário seu capital econômico e o capital 

simbólico que constituíam os seus poderes políticos-religiosos. 
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O livro 1 de Receita e Despesa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em seu termo 

de abertura assinado por Félix Simões de Paiva, é datado de 26 de janeiro de 1723 (MENEZES, 

1975, p. 108)12. Dos oito primeiros lançamentos assentados à página 6, que ocorreram em 1726, 

os sete primeiros se referem a recolhimentos pela “passagem da caixinha”; já o último, à venda 

de uma cova para anjinho no valor de 2 oitavas de ouro. O valor total dos nove créditos no ano 

de 1726 somou 146 ½ oitavas de ouro. Já o início da construção da capela foi marcado com o 

lançamento em 1733 para 1734, à folha 8, referente ao pagamento de 500$000 a Antonio 

Coelho da Fonseca pela conta da obra que arrematou do primeiro pagamento da obra da igreja. 

Também constam na mesma página, dois pagamentos: 6$000 pelo porteiro da arrematação13; 

3$250 pelo custo de uma escritura ao tabelião. A “construção da capela só ficou totalmente 

concluída em 1785 porque sob a cruz que ostenta no alto da fachada lê-se esta data” 

(MENEZES, 1975, p. 108). 

 

 

2.6.4 Ordem Terceira das Mercês e Perdões 

 

Era uma ordem religiosa e militar criada com o intuito de libertar os cristãos feito cativos 

pelos mouros. De acordo com Precioso (2014, p. 35), a “Real e Militar Ordem de Nossa Senhora 

das Mercês da Redenção dos Cativos foi fundada no Reino de Aragão, na Espanha, por São 

Pedro Nolasco, em 1218” 

A história da devoção a essa invocação é longa. Na época moderna, o culto a Nossa 

Senhora das Mercês foi disseminado pelos frades pertencentes à Congregação da Santíssima 

Trindade e Redenção dos Cativos fundada por São Pedro Nolasco (PRECIOSO, 2014, p. 36). 

                                                      
12 Ver reprodução do Termo de Abertura do livro de Receita e Despesa na Figura 5 nesta dissertação. 
13  O processo de Arrematação era oferecido em praça pública onde era apresentada a obra que deveria ser 

realizada. Cada concorrente fazia a sua oferta para realizá-la. Vencia aquele que oferecia menor preço. A seguir, 

o contrato era descrito e registrado em documento denominado de Auto de Arrematação. Este, era um documento 

jurídico e nele deveriam constar informações relativas a valores, prazos de pagamento, prazo para a execução da 

obra, os materiais usados, as técnicas construtivas empregadas e a forma como o arrematante deveria proceder 

durante a edificação da obra, além de constar o nome do fiador. O fiador era uma espécie de avalista que se 

comprometia a conduzir a obra na ausência do arrematante. O fiador obrigava-se a arcar com os custos e os danos 

financeiros envolvidos no contrato em caso de ausência ou impedimento do arrematante, comprometendo sua 

pessoa e seus bens. As relações estabelecidas entre arrematantes  e  fiadores expandiam-se, muitas vezes, para 

além do mundo dos negócios, “estendendo os vínculos para o campo do parentesco, da amizade e da 

solidariedade”. (LAGE, s/d, p. 9) in  A circulação de Condiçõens, Riscos e Contratos de Arrematações na 

Mariana Setecentista - (1745 – 1800). Disponível em: 

<https://www.academia.edu/11712175/A_Circulação_de_Condiçõens_Riscos_e_Contratos_de_Arrematações_n

a_Mariana_Setecentista_1745-1800_>. Acesso em: 12 abr. 2016. 
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A devoção foi trazida ao Brasil pelos frades mercedários, estabelecendo-se nos estados do 

Maranhão e no Pará. Posteriormente, foram erigidas confrarias do Santo Escapulário de Nossa 

Senhora das Mercês pelos pretos crioulos, cativos e forros, os quais passaram a considerá-la a 

padroeira de sua libertação (BOSCHI, 1986, p. 117).  

De acordo com Trindade (1959, p. 7), “têm como certo os Irmãos das Mercês de Ouro 

Prêto que sua confraria foi instituída, em Vila Rica, a 24 de setembro de 1740”. O autor ainda 

afirma que, em “24 de setembro de 1940, com pomposa solenidade, […] celebrou-se em Ouro 

Preto o bicentenário dessa instituição” (p. 7). Contudo, o próprio Trindade põe em dúvida o ano 

de instituição dessa Ordem, ao dizer que essa data no documento refere-se a um depoimento 

“ou informação aduzida em juízo, no ano de 1845”; portanto, mais de um século depois dos 

“primórdios do sodalício” (TRINDADE, 1959, p. 8).   

Por seu turno, Menezes (1975, p. 101) informa que essa Ordem começou “como simples 

Irmandade da Matriz de Antônio Dias, sendo ereta em 1743, segundo se deduz do compromisso 

votado em mesa-redonda a 19 de fevereiro de 1818” e que fora criada com o título de “Nossa 

Senhora das Mercês dos pretos crioulos” (MENEZES, 1975, p. 101). A expressão “pretos 

crioulos”, de acordo com Salles (1963, p. 41), denomina os negros nascidos no Brasil, 

diferentes, assim, daqueles naturais da África. 

Essa irmandade foi agregada à Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês existente 

na capela de São José “por provisão de 20 de dezembro de 1754” (MENEZES, 1975, p.101) e 

ali se mantiveram, por favor14, durante cerca de vinte anos (TRINDADE (1959, p. 8). Essa 

associação de mercedários instalada em São José sofreu uma ruptura e cindiu-se em duas: uma 

estabeleceu-se na Freguesia de Nossa Senhora das Mercês da Freguesia do Pilar, cujo templo é 

conhecido até hoje como Mercês de Cima, e a outra se estabeleceu na Freguesia de Antônio 

Dias, na Capela de Bom Jesus dos Perdões. De acordo com Trindade (1959, p. 9), a contenda 

entre os dois sodalícios mercedários durou quase cem anos. Este autor ainda acrescenta que  

  

Sempre mais forte em Ouro Prêto, a influência conservadora fêz-se sentir 

vitoriosa, até nas mais altas esferas eclesiásticas, a favor das Mercês e Perdões. 

Visavam ambas à categoria de ordem terceira, ao direito de precedência nas 

procissões e enterros e ao privilégio de certas graças espirituais. (TRINDADE, 

1959, p. 10). 

 

                                                      
14 De acordo com Trindade (1959, p. 8), a capela de São José “foi por dilatado tempo um ninho de irmandades. 

Agasalharam-se ali as de Santa Cecília, de Nossa Senhora do Parto, a mencionada do Cordão, a das Mercês e ainda 

a de Nossa Senhora de Guadalupe”. 
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Nessa perspectiva, pontua Trindade (1959, p. 12), “muita tinta consumiu-se, muito ouro 

derramou-se, ódios acirraram-se, tudo, afinal, para conquistar, uma em detrimento da outra, o 

direito de precedência, ou um passo à retaguarda em enterros e procissões”. Finalmente, em 17 

de agosto de 1847, por meio da bula Exponi Nobis, Pio IX assinalava que “estão constituídas 

em Ordem Terceira as duas corporações; e o direito de precedência ficou de vez conferido à 

Ordem das Mercês e Perdões. Roma locuta, causa finita”. (TRINDADE, 1959, p.14) 

 

 

2.6.4.1 Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões 

 

Aquela que hoje recebe o nome de Igreja das Mercês e Perdões foi a antiga capela de 

Bom Jesus dos Perdões e foi edificada pelo Padre José Fernandes Leite em 1742. Contudo, a 

Irmandade das Mercês, antes sediada na capela de São José, conseguiu autorização para 

construir sua própria capela na freguesia de Antônio Dias em 8 de outubro de 1771, e, em “14 

de novembro de 1773, transladou-se com solenidade, de São José para a nova capela, a imagem 

da Senhora das Mercês” (TRINDADE, 1959, p. 16), estando ainda a capela bem no início de 

sua construção. De acordo com Trindade, para levar a termo a construção,  

 

dois riscos, de que há notícia documentada, se traçaram para as obras da 

capela. O mais antigo, da autoria de mestre Manuel Francisco de Araújo, data 

de 1793. O notável entalhador recebeu por esse risco a quantia de doze oitavas, 

ou 12$000, e declarou no seu recibo que era êle ‘para a fatura da capela’[...]. 

O segundo, traçado por Francisco Machado da Luz, custou à confraria seis ou 

sete oitavas (TRINDADE, 1959, p. 16). 

 

O autor pontua que, de acordo com os recibos dos documentos da Ordem, para 

materializar o risco, Manuel da Rocha Monteiro trabalhou, de 1782 a 1801, na obra do corpo 

da Capela, até a sapata e no alicerce do corpo. Também participaram da construção José da 

Silva Pereira, de 1782 a 1785; Domingos Moreira de Oliveira e Miguel da Costa Peixoto, de 

1782 a 1786; Antônio José de Lima, que trabalhou como canteiro, contudo não especifica o 

período trabalhado; Gregório Mendes Coelho e Manuel Antonio Viana, de 1810 a 1817; e 

Joaquim Bernardes, em 1820.  O consistório, com janelas e cunhais, foi construído por José da 

Costa Lopes em 1815 e por João Miguel Ferreira em 1829 (TRINDADE, 1959, p.17-18). 

Entretanto, no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN), consta que  
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[...] realizou-se uma série de consertos para adaptação da velha capela às suas 

novas funções, cujas obras parecem datar de 1769-1772. Desta forma, foi 

encomendado a Antônio Francisco Lisboa, autor do projeto da igreja vizinha 

de São Francisco de Assis, o risco para a nova capela-mor, em 1775. Em 1777, 

as obras foram arrematadas por Amaro José Nunes, sob a supervisão de 

Antônio Francisco Lisboa, que executou também, para esta igreja, as imagens 

de roca de São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato. Em princípios do 

século XIX, a edificação sofreu mudanças radicais, incluindo a substituição 

das paredes de taipa por alvenaria de pedra, mas estas reformas não 

abrangeram a construção das torres da fachada (IPHAN)15. 

 

De acordo com as informações fornecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, a capela não possuía torres. No início do século XIX, foi construída 

provisoriamente “uma única torre em taipa, do lado direito, para as necessidades do culto. Já a 

segunda torre, foi construída na segunda metade do século”, dado corroborado no documento 

OTMPOç15071873, constante desta dissertação. Com relação ao término da construção da capela, 

“a data de 1872, inscrita no portão de ferro do cemitério, construído nos mesmos moldes dos 

de São Francisco de Assis e Carmo”, parece indicar a sua conclusão (IPHAN)16. 

 

2.6.5 Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis 

 

A Ordem Terceira de São Francisco de Assis foi ereta em 9 de janeiro de 1746, estando 

subordinada à Santa Província da Imaculada Conceição da Senhora, sediada no convento de 

Santo Antônio da cidade do Rio de Janeiro (BASTOS, 2009, p. 301). Em Vila Rica, foi a 

primeira Ordem Terceira criada e ereta. Estavam presentes no ato de fundação Frei Antônio de 

Santa Maria o Vigário Dr. Félix Simões de Paiva, o seu coadjutor (e sobrinho), Padre João 

Soares de Albergaria e, além deles, “mais de oitenta irmãos terceiros da dita Venerável ordem, 

entre as pessoas princiapais da Vila, professos segundo suas patentes em várias províncias do 

nosso reino e seus estados” (TRINDADE, 1958, p. 7).  

Frei Antônio de Santa Maria permaneceu durante 21 meses como Comissário do 

Ministro Provincial. Após sua saída, esse cargo foi ocupado pelo Comissário Visitador Dr. 

Bernardo Madeira, cuja administração se encerrou em 1751. Nesse mesmo ano, a 13 de abril 

foi eleita a primeira mesa diretiva.  

Em 1756, a Ordem de Vila Rica encaminhou seus Estatutos para aprovação, 

constituídos, segundo Trindade (1958, p. 9), de vinte capítulos “precedidos de um curto 

                                                      
15 Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1373> acesso 

em 06 dez. 2015. 
16 Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1373> acesso 

em 06 dez. 2015.  
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proêmio ou brevíssimo histórico das Regras do Santo Patriarca”. Todavia, de acordo com esse 

autor, tais Estatutos não eram de autoria da Ordem de Vila Rica, mas copiados dos Estatutos da 

Ordem Terceira da Penitência do Rio de Janeiro, que, ainda não tinham sido aprovados. E os 

dois estatutos – da Ordem de Vila Rica e o da Ordem do Rio de Janeiro - não receberam a 

aprovação.  

Insatisfeitos com essa negativa, a Ordem de Vila Rica escreveu suas próprias regras, 

desta vez com vinte e nove capítulos. Esse novo Estatuto foi, então, encaminhado diretamente 

à mais alta autoridade da Ordem, o Frei Pedro Juan de Molina, Comissário Geral, residente em 

Madri, que, de acordo com Trindade (1958, p. 12), não só o aprovou, como também concedeu 

“largos privilégios e favores espirituais” em 30 de janeiro de 1760. Ainda segundo esse autor, 

“a aceitação dos Estatutos, marcada com festas, ficara consignada no livro de têrmos a fls. 29, 

desde 1 de fevereiro de 1761”. (TRINDADE, 1958, p. 13). De acordo com Menezes (1975), 

por esses Estatutos, a Ordem devia 

 

[...] fazer a Procissão de Penitência em Quarta-feira de Cinzas, atos espirituais 

de Penitência nas segundas, quartas e sextas-feiras da Quaresma, confissão e 

comunhão geral em Quinta-feira Santa e Festa no dia de S. Francisco de Assis. 

Além disso, cada irmão falecido tinha direito a 40 missas por sua alma 

(MENEZES, 1975, p. 99). 

 

Ainda segundo tais Estatutos, a Ordem não poderia admitir gente de cor, pontua Trindade 

(1958, p. 77). Por eles se regeu a Ordem até a reforma de Leão XIII, tendo concedido esse Papa 

novos estatutos que passaram a vigorar a partir do ano de 1883. Contudo, há de ressaltar que a 

iniciativa de autonomia da Ordem de Vila Rica de ter buscado a aprovação dos estatutos 

diretamente em Madri deu início a uma contenda com a Província, que durou mais de meio 

século. Há, nos registros da Ordem, as cartas trocadas por ela e pelo Provincial Frei Francisco 

Solano Benjamin em 1815, “nas quais há de parte a parte palavras ásperas e amargas” 

(TRINDADE, 1958, p. 14). 

A existência da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Vila Rica foi uma luta 

contínua e, entre uma contenda e outra, ia a Ordem construindo seu templo, do qual trataremos 

a seguir.  

 

2.6.5.1 Igreja de São Francisco de Assis 

 

Nos primórdios da Ordem de São Francisco de Assis,  
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[...] a simplicidade e o desapego eram tão importantes que nem mesmo a 

existência de templos poderia corresponder ao caráter da fraternidade 

franciscana; à exceção, é claro, da pequena ermida17 da Porciúncula, próxima 

à cidade de Assis, dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, pela sua importância 

à biografia do Santo e da congregação. O próprio São Francisco considerava 

a pequena ermida um espelho da Ordem (BASTOS, 2009, p. 304). 

 

De acordo com a Legenda Perusina18 (Vol. 1 § 8) – um dos Escritos de São Francisco –, “vendo 

o bem-aventurado Francisco que o Senhor queria aumentar o número de seus frades”, sugeriu 

aos Irmãos que fossem pedir ao Senhor Bispo “uma igreja pequena e pobre, onde os frades 

possam recitar as horas, e, ao lado, uma casa pequena e pobre, de barro e de vimes, onde os 

frades possam descansar e fazer o que lhes é necessário”. Esse pensamento parece ter 

influenciado os terceiros de Ouro Preto, pois, com a ordem em expansão, o espaço que lhes era 

destinado na Matriz da Conceição tornou-se exíguo e já não atendia às necessidades dos irmãos. 

A primeira mesa diretiva foi eleita em 1751, e, em 1752, começa o esforço para que lhes fosse 

concedida a autorização para a construção decapela própria. De acordo com Trindade (1958, p. 

79), “a obtenção da licença régia para a construção de sua igreja custou à Ordem dezenove anos 

de um lidar constante e quase heróico, tal o menospreso com que nos ministérios do reino eram 

tratados os súditos brasileiros e suas petições”.  

Ao decidiram sair do altar lateral da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, os irmãos 

terceiros, a exemplo do descrito na Legenda Perusina, apresentaram suas justificativas para 

legitimar a petição de construção da capela. Argumentaram “principalmente em nome da 

comodidade e da decência de atos e lugares, preceitos com os quais pretendiam persuadir Sua 

Majestade a lhes conceder licença para no distrito desta Vila [Rica] fazerem de novo19 sua 

capela” (BASTOS, 2009, p. 302). 

                                                      
17 a ermida é um lugar especial na iconografia franciscana, que sempre faz a ela alguma referência. Em Vila Rica, 

aparece no óculo cegado da fachada, na representação do recebimento dos estigmas. A ermida da Porciúncula foi 

a primeira sede oficial da ordem dos frades menores, dada a eles, a pedido do santo, pelo abade do mosteiro de 

São Bento do monte Subásio. (BASTOS, 2009, p. 304) 
18 Como o nome indica, o título deste escrito provém do fato de o principal códice que o contém se encontrar na 

biblioteca comunal de Perúsia, manuscrito número 1046. Esse manuscrito pertencia à biblioteca pública do Sacro 

Convento de Assis e está referenciado no inventário de 1381. Passou depois para a biblioteca do convento 

franciscano de Monteripido, de Perúsia”. Cf. LEGENDA PERUSINA, p.2. Disponível em: 

<http://www.editorialfranciscana.org/files/5707_Legenda_Perusina_(LP)_4af84fc4e55c4.pdf>. Acesso em: 20 

abr. 2016  
19 De acordo com o autor, a expressão “de novo” (assim como “novamente”) demanda comentário sobretudo 

porque pulula à documentação coeva. Nos usos do Brasil moderno, a expressão designa uma ação empreendida 

no mínimo a segunda vez. Fazer algo de novo, hoje, é refazer ou fazer mais uma vez o que estava feito, seja por 

reparo, seja por correção. No século XVIII, e isso transforma o entendimento, a expressão designava o que era 

feito pela primeira vez, ou seja,  o que será efetivamente “novo”. O autor afirma que este uso ainda existe no 

Portugal de hoje e que, portanto, a transformação semântica deve ter acontecido em solo brasileiro nos dois últimos 

séculos (BASTOS, 2009, p.302).   
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Antes mesmo de receberem a sonhada autorização régia, os terrenos foram comprados 

a 15 de dezembro de 1765, ao preço de 450$000, e ficavam próximos à Capela do Senhor Bom 

Jesus dos Perdões (MENEZES, 1975, p.99), terrenos esses que, de acordo com Trindade (1958), 

“pertenceram ao Sargento-Mor João de Sequeira, ex-Ministro da Ordem”. Logo que começou 

o trabalho de demolição da casa do antigo proprietário, “faziam-se desaterros, erguiam-se 

muros de arrimo e construíam-se acomodações provisórias para o pessoal do trabalho e depósito 

do material” (TRINDADE, 1958, p. 86). Apesar de a licença ter sido concedida apenas em 

1771, a proposta para a construção da capela da Ordem de São Francisco de Assis foi colocada 

em praça pública a 27 de dezembro de 1766, e o arrematante foi Domingos Moreira de 

Oliveira20, um pedreiro experiente que não sabia ler nem escrever, como pode ser observado no 

Auto de Arrematação da Capela, em que consta uma cruz como sua assinatura. Domingos 

aceitou construí-la conforme o risco presente e as condições estabelecidas pela Ordem21.  

Outras contratações ocorreram conforme a evolução da obra e a disposição de recursos 

financeiros no cofre da Ordem. A construção do esqueleto da capela se iniciou em 1766 e foi 

entregue em 1772. De acordo com o contrato, a Ordem se comprometia a executar o pagamento 

em seis parcelas, mas isso se arrastou por 65 anos, mesmo depois da morte de Domingos. A 

capela foi terminada em 1890, e as várias etapas e desafios de sua construção podem ser 

acompanhadas no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Etapas construtivas da capela de São Francisco de Assis    

Ano  Condições do contrato Arrematante 

1766 

Para se fazerem as obras de pedra: os alicerces, 

levantar as paredes, o arco da capela-Mor, determinar 

o material a ser utilizado na construção da nova capela 

bem como prazo e condições de pagamento. A obra foi 

arrematada por 38.000 cruzados. Foi entregue em 

1772 e a louvação realizada por Antônio Francisco 

Lisboa e José Pereira Arouca. 

 

Domingos Moreira 

de Oliveira 

(Pedreiro) 

                                                      
20 Domingos Moreira de Oliveira também trabalhou na construção da Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, 

outra igreja da Freguesia de Antônio Dias (URIAS, 2013, p. 82). 
21 Cf. OTSFCt27121766. 
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1772 

Para se construírem as abóbadas dos corredores e o 

barrete da Capela Mor. Foi paga a quantia total de 

407$300 sendo 290$000 na arrematação; 33$600 de 

acréscimo e 83$700 por 93 dias de jornal. 

 

Henrique Gomes de 

Brito 

(Pedreiro) 

1771 

 a  

1773 

Para se fazer a pintura e o douramento da Capela-Mor, 

ao preço de 400$000.  

 

João Batista de 

Figueiredo 

1774 

Para se fazer a nova portada da capela de Nossa 

Senhora dos Anjos conforme o risco de Antônio 

Francisco Lisboa, pelo qual recebeu 14$400. Essa 

parte da obra custou 600$000, divididos em quatro 

pagamentos. 

 

José Antonio de 

Brito 

(canteiro) 

1790 

Para se fazer o retábulo da Capela Mor, foi contratado 

por 1:750$000, divididos em 11 parcelas, entre os anos 

de1790 a 1794. 

 

Antônio Francisco 

Lisboa 

1794 

Para se fazer as grades de ferro da nova capela 

Baltazar recebeu 400$000 em 1768; 290$000 em 1771 

e, em 1773, recebeu 95$067.  

 

Baltazar Gomes de 

Azevedo 

177(2) ?  

a 

1805 

Para se fazer as varandas por cima dos corredores da 

capela; contudo, essa obra não pôde ser realizada. Em 

1801 foi preciso cobrir o terraço, prejudicando a 

iluminação da capela-mor. Valor: 65$550 

 

Clemente José de 

Alamão Chaves 

1801  

a  

1804 

Para se proceder ao ajuste da pintura e ao douramento 

da Capela Mor em um total de 2:850$000. A louvação 

foi feita pelo Padre José Joaquim Viegas de Menezes 

e Manuel Gomes Bragança. 

 

 

Manoel da Costa 

Athaíde 

1823 
Para se proceder ao ajuste de cinco portas e quatro 

janelas do Coro da Capela ao preço de 224$000 

Lucas Evangelista 

de Jesus 

(carpinteiro) 

1829 

Para se fazer o retábulo dos dois altares colaterais. 

Custo da madeira: 350$000; da obra dos altares:  

315$991. 

Vicente Alves da 

Costa 

(entalhador) 
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1849 

Para se fazer o ajuste da talha de dois altares colaterais 

pelo valor de 800$000, pago em 4 parcelas: 

1º=100$000; 2º=100$000; 3º=200$000 e o 

4º=400$000. A obra ficou inacabada. 

Antônio Fernandes 

Ramos 

1859  

e  

1869 

Para se concluir os dois altares colaterais, cuja talha já 

se achava principiada. 

José Pinto de Souza 

Júnior 

(carpinteiro e 

entalhador) 

1873 Para se construir dois altares laterais.  

Francisco Pereira 

de Castro 

(entalhador 

português) 

1882 
Para se concluir dois altares laterais pelo preço de 

2:500$000. 

Miguel Antônio 

Treguellas 

1888 

Para se fazer a pintura e o douramento dos seis altares 

colaterais, ao preço de 500$000 por altar, tendo 

executado a obra em cinco altares. 

Salvador Improta 

1890 
Para se fazer o douramento do sexto altar lateral não 

cumprido por Salvador Improta, no valor de 400$000. 

Lourenco Petrício 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Microfilme Rolo 013, volume 226, Casa dos Contos, Ouro 

Preto; em Trindade (1958, p. 294-441); em Oliveira (2012, p. 2-5); em BASTOS (2009, p. 297-405). 

 

Ao elaborarmos o quadro acima, tivemos o intuito de somente apresentar os contratos 

que demarcaram as etapas construtivas da capela. Como é possível perceber, desde a decisão 

de levar a proposta de construção da capela à praça pública até o acabamento e douramento dos 

últimos altares laterais, passaram-se 124 anos; todavia, a capela se abriu solenemente ao culto, 

ainda inacabada, em “5 de outubro de 1776”, conforme afirma Trindade (1958, p.182-183). 

Lange aponta para o fato de que “a singularidade desta Congregação foi a de sobrepassar às 

demais Irmandades e Ordens com uma ostentação e solenidade extraordinárias” (LANGE, 

1981, p. 198), que evidenciavam “o quanto o decoro e o ornato das capelas constituíam 

argumentos persuasivos na competência retórica da distinção social”. (Bastos 2009, p. 310). E, 

ao contrário do que se pode pensar hoje, “a riqueza ou o apuro ornamental dos templos não 

eram compreendidos nesses tempos como excesso ou vaidade - antes, sim, [como ato] de 

piedade” (BASTOS, 2009, p. 310). O que hoje poderia ser interpretado como luxo era 

necessário à expansão da ordem e ao reconhecimento de sua posição.  
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Assim, construída em sítio oportuno, com bela vista e aparatos de graça, decorosas 

sutilezas em sua arquitetura e ornamentação, a capela nova, implantada como pretenderam os 

irmãos nos seus planejamentos, “cumpria fielmente o desígnio de sua Ordem. Espelhava em 

representações o severo teatro penitente adequado à gravidade dos compromissos franciscanos, 

conservando a brandura (jônica) decorosa ao caráter do Santo e da Matrona devotada” 

(BASTOS, 2009, p. 405).  

Trindade (1958, p. 9) pontua que “foram os heróicos franciscanos que, sòzinhos, 

desajudados, lutaram e venceram, e legaram à cidade o seu melhor adôrno, um dos melhores 

monumentos artísticos do país”.   
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO: IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DAS 

ESPÉCIES DOCUMENTAIS 
 

Esta pesquisa aborda fontes confrariais relacionadas aos símbolos sonoros da 

cristandade, os sinos, buscando delinear uma história da presença campanária na Freguesia de 

Antônio Dias, situada em Ouro Preto. Para tanto, baseamo-nos na busca e na edição de 

manuscritos associados a atividades campanárias de irmandades e ordens terceiras filiais a tal 

freguesia. 

A primeira providência foi localiza los no acervo de microfilmes da Casa dos Contos. 

A seguir, foram transcritos  em edição diplomática. Posteriormente, essa edição foi revisada a 

partir das respectivas fontes primárias, consultadas no Arquivo Eclesiástico da Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição, Museu do Aleijadinho, em Ouro Preto, para, em seguida, 

proceder-se à edição semidiplomática. Nem todos os documentos apresentam-se em bom estado 

de conservação. Por vezes, como no documento ISRPTm19.11.1871, um termo (Tm) pertencente 

à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos do Alto da Cruz (ISRP), foi necessário 

recorrer à ajuda técnica para alcançar maior legibilidade do texto.  

Terminada a edição semidiplomática, decidiu-se por sua apresentação justalinear 

possibilitando-se, assim, seu cotejo  mais imediato com o fac-símile. Assim, buscou-se  

comprovar os critérios de transcrição do manuscrito e de sua edição semidiplomática no que 

tange ao desenvolvimento das  abreviaturas, marcando em itálico as letras omitidas, marcando 

possíveis intervenções como regem as normas de transcrição por Cambraia et al (2006, p.146-

147), incluindo esclarecimentos em notas de rodapé quando necessário, mantendo-se as 

fronteiras de palavras e facilitando também a observação dos hábitos de escrita dos diferentes 

escribas. Os fac-símiles encontram-se nas páginas pares e as transcrições nas páginas ímpares.  

Em virtude da variedade de tipologias documentais e por se tratar de cinco confrarias 

buscou-se ao longo da pesquisa com as fontes primárias, estabelecer-se uma codificação própria 

pois o Museu do Aleijadinho e a Casa dos Contos apresentam codificações diferentes. Assim, 

a codificação desenvolvida por nós seguiu a seguinte ordem:  

1. Identificou-se primeiro a confraria a qual pertence o documento. As iniciais 

utilizadas foram: INSC= Irmandade de Nossa Senhora da Conceição; 

ISS=Irmandade do Santíssimo Sacramento; ISRP=Irmandade de  Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos do Alto da Cruz; OTMP=Ordem Terceira de Nossa Senhora das 

Mercês e Perdões; e OTSF=Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de 

Assis.  
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2. Depois da abreviatura da confraria, seguem-se duas letras que correspondem à 

tipologia conforme a classificação de  Bellotto(2002), sendo a primeira letra 

maiúscula e a segunda letra minúscula. Assim, At refere-se a Ata, Ad= Atestado; 

Cc=Conta corrente; Cp=Correspondência; Db=Deliberação; Iv=Inventário;  

Lç=Lançamento;  Pv=Provisão; Rb= Recibo;  Tm= Termo;  

3. A seguir, acrescenta-se a data de  emissão do documento. Por exemplo, se o 

documento é da tipologia Ata sua codificação recebe as letras At seguida da data em 

que foi produzida. Assim, quando temos o documento INSCAt04121966 trata-se de 

uma ata da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição cuja data de emissão é 04 de 

dezembro de 1966. Já o OTMPAd05111856 refere-se a um documento da tipologia 

Atestado,  pertencente à Ordem Terceira das Mercês e Perdões e foi datada em 05 

de novembro de 1856. As abreviaturas estão listadas na lista de abreviaturas presente 

nesta pesquisa.  

Esta codificação está em consonância com a forma de armazenamento utilizada pela 

Casa dos Contos.  

Depois de codificados, os documentos confrariais estão apresentados de duas formas. 

Na primeira, como objeto da diplomática, estão separados de acordo com as espécies 

documentais e são encontrados em 3.4. “A Tipologia dos manuscritos confrariais”. A segunda 

forma de apresentação encontra-se no capítulo 5. Memória campanária da Freguesia de Antônio 

Dias” onde os documentos encontram-se agrupados de acordo com os temas campanários, a 

saber:  

1. contrato de arrematação e condições para construção da torre campanária, atestado de 

cumprimento de contrato e término da obra e a construção das torres sineiras 

propriamente ditas; 

2. arrecadação e compra de material para fundição de sinos, contrato para fundição e 

entrega de sinos entre irmandades e fundidor, feitura de peças para os sinos; sua 

instalação na torre campanária; 

3. sobre a natureza dos toques de sinos, quem tem direito aos dobres e, se houver, qual é o 

custo a ser pago.  

4. batismo/benção dos sinos; respectivos padrinhos. 

 

Isso posto, discorre-se a seguir sobre o objeto ou seja, os manuscritos confrariais e sua 

classificação em espécies documentais. 
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3.1 Os manuscritos confrariais  

 

Os livros das confrarias são códices de valor inestimável para a compreensão da 

dinâmica sineira em Ouro Preto. É por meio dos livros que as irmandades e ordens terceiras 

prestavam contas de suas ações aos visitadores e, quando solicitadas, à Mesa de Consciência e 

Ordens. Obrigadas a manter em dia seus documentos, sob pena de pagarem uma multa de vinte 

oitavas de ouro, as Confrarias procuravam cumprir nos livros o determinado pela diocese do 

Rio de Janeiro e, posteriormente, pelo bispado de Mariana. A resolução abaixo, emitida em 

1743 por D. João da Cruz, bispo da diocese de Rio de Janeiro, ao Pároco da Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição de Antonio Dias, alerta sobre a importância dos registros. Eis a edição 

semidiplomática22: 

 

Dom Frei João da Cruz por mercê de Deus, e da Santa Se Apostólica Bispado do Rio de Janeiro do Concelho 

deSua Magestade etcetera. Fazemos saber, que sendo-nos appresentados os  

Livros da receita, e dispeza da Irmandade deNossa Senhora daConceiçam Padroeira desta Ma- 

triz deAntonio Dias, e examinando oContheudo nelles  mandamos, queden- 

tro em dous  mezes se tire rol das  missas deobrigação, e Irmaos  fallecidos, e 

se nos mostre as que faltão por satisfazer, e arazão porque se não satisfize rão; e 

assimtambem tirarão rol das dividas, que se deverem aella; assim de esmollas, 

como deannuais, ese principiarão acobrar, havendo-se afallencia dellas pe- 

los officiaes que não mostrarem deligencia alguã dentrodehum anno depois  

de vencidas: eprohibimos, quese fação festas pelos annuaes, pois estes são  

distinados para suffragios, fabrica, edote da Irmandade; e só quando muito por elles  

sepodera fazer emo diada Senhora huã missa cantada somente sem mu- 

sica, nem Sermão, equando os officiaes, queirão outrafesta preparem-  

com suas esmollas com penade senão levar emconta adispeza feita de  

outra maneira.[espaço] Mandamos tambem, que nesta Irmandade haja hum  

Livro, que sirva só para certidoens de missas, equando fallecer algum Irmão  

seescreve em alto dehuã Laudadelle oassentodo dia mez, eanno, emque 

falleceo, edebaixo delle lançar-sehão as certidoens desuas Missas, sem  

se intrometterem outras, eao seguinte Irmão, que fallecer farão o mesmo na  

Laudaseguinte; eassim tambem tomarão do mesmo livro bastantes  

folhas para cadaCapella, a que farão seu assento noprincipio, debaixo do qual  

irá oCapellão lançando as certidoens das missas; eemhuãs, e outras  

jurarará aos Santos Evangelhos e declarará o numero dellas, e não intro- 

mettera as Semanarias comas quotia[da]nas,  nem as dehum genero com- 

as deoutro genero, para que assimseconheça logo as que estaõ satisfei- 

tas, e por satisfazer. [espaço] No livro das eleiçoens todos os annos sefará  

termo  dellas, assignado tambem pelos eleitores; eas pessoas eleitas assi- 

gnarão outro termo deentrega deseos Cargos, aopé do inventario. Todos  

os annos setirará em meza, aque assistirá o Reverendo  Paroco hum  rol pelo escrivam  

da Irmandade da receita, edispeza, e em que se fez naquelle anno, que publica- 

rão ao povo no dia da festa, ou á missaconventual em outroqualquer 

diaSanto, edepois oentregarão ao Reverendo Paroco para seconferir nas visitas  

futuras com  ascontas do Livro.[espaço] Oqueassim cumprirão pena devinte  

oitavas  acadahum dos transgressores para a fabricada Irmandade, edispezas da jus- 

tiça, enestafreguesia lhehavemos ascontas por boas, emandamos secumprão,  

                                                      
22 Para Spina (1977, p. 78), uma reprodução diplomática consiste numa reprodução tipográfica do original 

manuscrito, como se fosse completa e perfeita cópia do mesmo, na grafia, nas abreviações, nas ligaduras, em todos 

os seus sinais e lacunas, inclusive nos erros e nas passagens estropiadas.  
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e guardem, como nellas seconthem. Villa Rica 23 de Março de 1743 eeu  

João deOliveira Magalhães Secretario que oescrevj.   

                                                 (CASA DOS CONTOS, Rolo 68 , volume 433)   

 

 

Os registros confrariais apontam a grande potencialidade para a reconstrução da 

memória das confrarias. Há, por outro lado, a dificuldade para sua gestão, conservação e seu 

armazenamento. Apesar disso, iniciativas positivas têm há muito acontecido, a exemplo da 

Fundação de Artes de Ouro Preto que, em 1971, empreendeu esforços para higienizar, 

classificar, descrever e conservar os arquivos paroquiais e confrariais produzidos no dia a dia 

das confrarias que se instalaram em Vila Rica a partir do século XVIII. Em Ouro Preto, a 

documentação confrarial concentra-se nos arquivos das duas seculares paróquias. Na Freguesia 

de Antônio Dias, a vasta documentação confrarial e paroquial encontra-se no Museu do 

Aleijadinho, gerido pela paróquia. Das confrarias aqui pesquisadas, somente a documentação 

da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário não se encontra no Museu do Aleijadinho. 

Atualmente está sob a responsabilidade da Irmandade sediada na Paróquia de Santa Efigênia 

do Alto da Cruz.  

A leitura paleográfica para a recomposição da memória campanária na Freguesia de 

Antônio Dias foi executada nas seguintes fontes: Livro de Compromisso, Livro de Atas e 

Deliberações, Livro de Termos, Livro de Correspondências, Livro de Receitas e Despesas, 

Livro de Capítulos, Editais e provisões, dentre outros. Contudo, não se pode desconsiderar o 

valor dos outros títulos ou livros para a pesquisa campanária, como, por exemplo, o Livro de 

Missas, o Livro de Óbitos e o Inventário dos Bens da Irmandade, que acreditamos ainda 

poderão fornecer mais dados para recompor a memória campanária.  

O Livro de Compromisso, ao contrário de todos os outros que se relacionavam com as 

atividades diárias das confrarias, visava, por intermédio dos estatutos nele contidos, 

regulamentar as principais atividades das confrarias. Os irmãos seriam obrigados a cumprir o 

que estava “estatuído nesses Livros, que agrupavam sob a forma de capítulos não apenas os 

deveres, mas também os direitos dos irmãos filiados à irmandade” (MONTANHEIRO, 

2008/2009, p.131). 

Os compromissos são divididos em capítulos, versando cada um sobre um ou mais 

assuntos, como o valor dos anuais para ingresso na dita confraria e o procedimento para enterrar 

os defuntos. No compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Freguesia de 

Nossa Senhora do Pilar da cidade de Ouro Preto, por exemplo, pode-se comprovar como os 

rituais de celebração e funerais eram regidos observando o especificado no capítulo 24, que 
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deliberava o modo como os irmãos deveriam anunciar esse acontecimento aos moradores e 

Irmãos por meio dos toques de sinos. 

Já as ações que envolviam arrecadação de numerário e pagamento das despesas eram 

registradas no Livro de Receitas e Despesas. Esse livro era o mais visado pelas visitas 

diocesanas e pela Coroa Portuguesa. De acordo com Boschi (1986), Minas Gerais sempre foi o 

palco da manifestação do voraz fiscalismo praticado pela Coroa portuguesa. Todo o aparato 

administrativo instalado na capitania tinha como finalidade a tributação e, por isso, o espírito 

de cerceamento evidenciou mais as atitudes administrativas e jurídicas do que as apostólicas 

(BOSCHI, 1986, p. 177-181) 

O controle dos registros de novos associados e, portanto, de novas arrecadações, deveria 

constar do Livro de Entradas e Profissões, também encontrado com o nome de Assentamentos 

de Irmãos. Os registros constam de nome, data de admissão e falecimento e controle das 

anuidades pagas ou devidas.  

Outra fonte de arrecadação eram as missas. Os compromissos especificavam o total de 

missas devidas à alma dos irmãos quando do seu falecimento. No Compromisso da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Antônio Dias, por exemplo, encontra-se: 

 

Suffragar suas almas  | pela maneira seguinte =  Aós Ir- |mãos, que tiverem 

servido de Prove- |dor, com vinte Missas = Ás Irmaãs, que que tiverem servido 

de Provedora, | com dezeseis = Aos Irmãos que tive- | rem servido de 

Secretario,  com deze- | seis= Ás Irmãas, que tiverem ser- | vido de Vice 

Provedora, com doze = Aos Irmãos que tiverem servido| de Procurador, ou 

Thesoureiro, com | doze cada  hum = Aos Irmãos que | tiverem servido o Cargo 

de Irmão | de Mesa, com oito cada hum = Ás | Irmãs,  que tiverem servido o 

de | Irmãa de Mesa, com sete cada | huma; e á cada hum dos de ma |is Irmãos, 

que não tenhão servi | do quaesquer dos Cargos acima | mencionados, com 

seis. (COMPROMISSO DA IRMANDADE DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO, 1840, CAPÍTULO 7º § 3º)23 

 

As missas eram rigorosamente controladas pelas certidões de missas e vistoriadas no 

Livro de Certidões, além de serem lançadas no Livro de Receitas. O total das operações de 

recebimento e de pagamento era objeto de prestação de contas à mesa eleita para o próximo 

mandato, e o livro era controlado pelo visitador.  

O Livro de Atas e Deliberações e Livro de Termos destinavam-se ao registro das ocorrências 

da Irmandade, aos encaminhamentos tomados pela mesa administrativa, como, por exemplo, 

quem havia participado da tomada de decisão, contrato de trabalho do sacristão, novas obras, 

                                                      
23 Disponível no Museu do Aleijadinho da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. 



    57 

  

campanhas de arrecadação, encaminhamentos para as festas da padroeira dentre outros assuntos 

de natureza diversa. No caso da temática campanária, eram registradas providências para 

mandar fundir e refundir os sinos, quem seria o fundidor e quais providências se tomariam para 

o conserto das peças.  

Em cada livro há um termo de abertura e um termo de encerramento, procedimento 

que auxilia a identificação do período em que os registros foram assentados.  

 

3.2 A leitura de manuscritos e a paleografia 

 

Megale at al (2007, p.127), em A Leitura de manuscritos em português,  ressaltam que, 

“se a cultura ágrafa é aquela que não tem meios de fixar por escrito sua fala”, a que adquiriu o 

domínio da escrita representa a linguagem falada por meio de sinais que perpetuam seus dados. 

Nessa perspectiva, a pesquisa busca os registros manuscritos produzidos pelas confrarias da 

Paróquia de Antônio Dias sobre a atividade campanária. Os autores ressaltam que   

 

[t]odo manuscrito põe diante dos olhos do leitor um conjunto de características 

que revelam o nível de conhecimento da língua utilizada por quem o produziu, 

o que está intrinsecamente associado ao grau de domínio do ato de escrever 

nessa língua. A esse conjunto, concisa expressão latina, com muita precisão, 

designa como usus scribendi. Dita em português “modo de escrever” ou 

“hábitos de escrita” prevalece o aspecto externo da escrita, a letra, sua 

apresentação, seu grau de legibilidade, se quem a produziu tem o costume de 

escrever, se escreve por profissão ou se seu manuscrito é eventual. Esta 

reflexão se faz sobre o usus scribendi no sentido latino enquanto exame do 

fluxo da escrita como resultado do ato físico de escrever o qual, por sua vez, 

revela o grau de domínio da língua em que se escreve, as preferências 

estilísticas do escriba, além, obviamente, do nível de conhecimento da matéria 

de que trata o texto. (MEGALE et al., 2007, p. 128) 

 

Dessa forma, a importância dos manuscritos tomados nesta pesquisa reside na 

confluência de duas dimensões, a paleográfica e a histórica, que, ao nosso entendimento, 

complementam-se.  

Para Megale et al., na escrita que chega ao Brasil com os portugueses, depois que 

   

a letra cursiva passa a predominar, o que acontece até hoje, não se extingue a 

escrita de letra isolada uma da outra, o que ainda se pratica atualmente na 

escrita com letra de forma, preferivelmente maiúscula, podendo ocorrer 

também com a minúscula. Tal uso, porém, pode não configurar um padrão de 

escrita, antes uma opção da pessoa, talvez mais como realização extemporânea 

a seu modo de escrever, mais comum em textos breves (MEGALE et al., 2007, 

p. 131). 
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Isso posto, ressalta-se que o conhecimento da prática de escrita de determinada época 

ou de uma região contribui para a fidedignidade na transcrição de manuscritos. Nesse sentido, 

há um processo minucioso a ser observado para se proceder a uma leitura paleográfica. De 

acordo com Fachin (2008-2009), tem sido crescente a formação de grupos de pesquisa que 

buscam trabalhar com esse tipo de documentação, a fim de produzir lição confiável para estudos 

de língua escrita. Tal autor ressalta ainda que o interesse se deve ao “número reduzido de 

edições existentes preparadas rigorosamente para estudos linguísticos” (2008-2009, p. 239). 

Com o objetivo de ratificar a importância de se debruçar sobre textos antigos e modernos, tanto 

de textos portugueses quanto brasileiros para o campo da Filologia, o autor faz uma digressão 

sobre os estudos realizados por Boléo (1946), Silva Neto (1956) e Cambraia (1999), que 

reproduzimos abaixo. 

 

Boléo (1946, p. 77), ao fornecer algumas indicações práticas sobre a técnica 

do trabalho de investigação filológica, atenta para a necessidade da escolha de 

boas edições, pois os erros são frequentes e podem originar “explicações 

linguísticas injustificadas”. 

Silva Neto (1956, p. 27-33) levanta os problemas de lição de textos medievais, 

sistematizando-os em a) erros devidos à má compreensão de letras; b) erros 

devidos a desconhecimentos de fatos linguísticos; c) erros devidos à 

ignorância de siglas e abreviaturas; d) saltos-bordões; e) erros devidos à má 

separação das sílabas. 

Cambraia (1999, p. 13-16) relaciona o problema da escolha de fontes à sua 

escassez, a distorções apresentadas em razão do processo de transmissão e à 

existência de edições impróprias por natureza para estudos linguísticos, 

enfatizando a necessidade de o próprio pesquisador realizar a edição que será 

a base de seus estudos. (FACHIN, 2008-2009, p. 239).  

 

Fachin ressalta ainda que Megale (2001), Cambraia (2001) e Toledo Neto (2001) se 

depararam com transcrições impróprias, uma vez que os critérios para tais transcrições variaram 

conforme os objetivos, o que, no seu entendimento, não deve ser praticado. Partindo dessa 

premissa descrita pelo autor e com o propósito de esclarecer ao leitor como a paleografia 

contribui para o exercício da reprodução mais fidedigna possível de textos antigos, 

apresentamos, a seguir, o conceito de paleografia.  

Etimologicamente, paleografia deriva-se do grego palaios, que, em português, significa 

antigo, e graphien, escrita. Trata-se, portanto, da “ciência que estuda a escrita antiga” 

(ANDRADE, 2010, p. 9). Segundo Andrade (2010), em sua função mais ampla, a paleografia 

corresponderia a “explicare (do latim, decifrar) [e] ansiaria representar o estudo de todas as 

escritas antigas e seus desenvolvimentos, inscritos sobre todos os tipos de suportes materiais 

que contenham uma escrita ou outros registros gráficos” (ANDRADE, 2010, p. 9-10). 
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A autora pontua que essa ciência, em sua origem, pretendia “abordar escritos e escritas 

como testemunhos de expressões humanas [...] em seus vínculos sócio-culturais, através da 

particularidade e universalidade das culturas como parte da história” (2010, p. 10). Ela pondera 

que outras ciências também se dedicaram ao estudo da escrita antiga encontrada em suportes 

diferentes, como é o caso da Epigrafia, da Numismática, da Papirologia etc.  

Por sua vez, Spina (1977, p. 18) distingue Epigrafia, “que se ocupa da leitura e 

interpretação das inscrições antigas em monumentos, isto é, em material durável (metal, pedras, 

madeira)” de Paleografia. Esta, como “o estudo das antigas escritas e evolução dos tipos 

caligráficos em documentos, isto é, em material perecível”, restringindo, assim, o escopo da 

paleografia a escritos sobre suportes perecíveis: pergaminho, papel, papiro. Esse autor faz uma 

ressalva às inscrições em cerâmica como objeto da paleografia, porque, quando gravadas, o 

material encontra-se em estado de fusão; por isso, suporte mole (SPINA, 1977, p. 18).   

Ao incluir a possibilidade de determinação do tempo e do espaço em que o documento 

foi escrito a partir do estudo da escrita, Acioli expande o conceito de paleografia, entendendo-

a como 

 

a ciência que lê e interpreta as formas gráficas antigas, determina o tempo e 

lugar em que foi redigido o manuscrito, anota os erros que possa conter o 

mesmo, com o fim de fornecer subsídios à História, à Filologia, ao Direito e a 

outras ciências que tenham a escrita como fonte de conhecimento (ACIOLI, 

2003, p. 6). 
 

Nessa perspectiva, cada época histórica ou cada região geográfica podem ser 

reconhecidas por meio da escrita, uma vez que as formas gráficas têm características peculiares 

que as fazem reconhecíveis e que somente a identidade dos caracteres e a sua regularidade 

podiam garantir a interpretação correta da escrita. (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 17)  

Por seu turno, Leal (2012, p. 16) pontua que a paleografia é o estudo “técnico de textos 

antigos, na sua forma exterior, que compreende o conhecimento dos materiais e instrumentos 

para escrever, a história da escrita e a evolução das letras, objetivando sua leitura e transcrição”. 

Berwanger e Leal concluem que a paleografia pode ser considerada tanto como arte, na 

aplicação prática, quanto como ciência, na parte teórica, e que ela objetiva “o estudo das 

características extrínsecas dos documentos e livros manuscritos, para permitir a sua leitura e 

transcrição, além da determinação de sua data e origem” (BERWANGER e LEAL, 2012, p. 

16). 

Em outra abordagem, Cambraia (2005, p. 23) considera que a paleografia tem duas 

finalidades: ao se preocupar em compreender como surgiram os sistemas de escrita, ela atende 
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à sua finalidade teórica e, ao capacitar leitores modernos para reconhecerem “a autenticidade 

de um documento com base na sua escrita” e de interpretarem adequadamente as escritas do 

passado, ela cumpre com a sua finalidade pragmática.  

Para cumprir essas finalidades, é preciso que haja consenso sobre quais normas de 

transcrição e critérios de leitura são capazes de alcançar a máxima “fidedignidade de uma 

edição ao original e a conservação de seu estado de língua” (FACHIN, 2008-2009, p. 240). De 

acordo com esse autor, esses critérios não são criados arbitrariamente; eles são o resultado da 

“experiência de leitura de uma gama de textos” e “coerentes, portanto, ao tipo de documentação 

e ao objetivo com que se trabalha, assegurando, assim, a cientificidade da pesquisa filológica” 

(p. 240). 

Também para Toledo Neto, (2001, p. 546)  

 

a comparação entre manuscritos e transcrição demonstra, portanto, que um 

documento que vise a fornecer subsídios para estudos lingüísticos deve 

obedecer a critérios previamente estabelecidos, os quais sejam observados 

rigorosamente, de modo que não possibilitem oscilação nas leituras 

apresentadas, reproduzindo minuciosamente as características do original. 

 

O exercício de paleografia envolvido nesta pesquisa permite também corroborar as 

ideias de Samara (2010), para quem a prática paleográfica é  

 

tarefa simples, árdua e permanente. Mas, algumas metáforas, acredito, 

relacionariam manuscrito histórico, paleografia e encontro de novas 

aportações significativas. Gosto de lembrar de manuscrito como sal terrae que 

é derramado no fólio pelo escrivão através de traços há muito refletidos como 

se fosse por primeira vez. O pesquisador criterioso há de entrar no texto e 

decifrá-lo, como se navegasse sem nenhuma cartografia, como se reescrevesse 

o que já foi escrito, já que vai conhecendo uma história como se fosse pela 

primeira vez numa reinterpretação do há muito já vivido e interpretado. 

Aqueles, então, que falam, não são os mesmos sobre os quais se fala. A 

memória atualiza os fatos, ao revitalizar o passado, que no texto, se mantém e 

se preserva [...]. Uma vez lido o texto, e corretamente, todo o resto já será 

buscado dependendo da formação e vocação de cada um. (SAMARA, 2010, 

p. 21-22). 

 

Nessa direção, os documentos componentes do corpus desta dissertação expressam 

manifestações da presença do poder dominante da época, do sentimento de submissão que o 

poder exercia, da angústia pela sonhada distinção, do medo de perder a alma, dos sacrifícios 

para construir uma capela e para adquirir seus sinos. Indicam também silêncios que às vezes se 

ouvem. Há neles repetição de palavras, abreviaturas recorrentes, alterações ortográficas, notas 

tironianas, datações diversas, uso de y como semivogal, letras geminadas dentre outras 
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ocorrências. E tudo isso escrito por punhos diversos, expondo a marca do tempo, a mudança 

constante e natural da linguagem, até mesmo a mudança dos valores através dos tempos. As 

mais recorrentes formas de abreviatura são encontradas no corpus: por suspensão ou apócope; 

por contração ou síncope; sinal especial abreviativo por nasalização; sinal especial abreviativo 

para vogais (ANDRADE, 2011, p. 188).  

A edição dos manuscritos circunscritos à temática aqui proposta revelou registros que 

vão de 1726 – o mais antigo, pertencente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário –, a 1966 

– o mais recente, pertencente ao acervo da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. 

A necessidade de editar um texto, de constituir textos autênticos e de dar-lhes 

visibilidade se faz, segundo Auerbarch (1972, p. 10), quando um “povo de alta civilização toma 

conhecimento dessa civilização e deseja preservar dos estragos do tempo as obras que lhe 

constituem o patrimônio espiritual”. E, para alcançar esse intento, Carmo e Queiroz (2011, p. 

1667) ressaltam que editar um texto “requer do editor esforço e extrema prudência, entendendo 

a edição não como um fim, mas como um meio para se chegar a outras formas de saber” e que 

editar, sendo um trabalho filológico, busca restaurar o texto trazendo-o ao presente mas com o 

compromisso de manter a sua genuinidade. As autoras pontuam que através do trabalho de 

edição é possível desenvolver a capacidade reflexiva, além de estudos linguísticos-filológicos, 

possibilitando a diferentes pesquisadores a construção de um acervo para o conhecimento da 

língua, da cultura e da memória em determinada época (CARMO e QUEIROZ, 2011, 1668). 

Isso posto, apresentam-se, a seguir, os dois tipos de edição utilizados para expor a 

documentação compulsada. 

 

3.2.1 Edição fac-similar e edição semidiplomática 

 

Na definição de Spina (1977, p. 77), “editar um texto consiste em reproduzi-lo”, e há 

quatro formas para sua reprodução: a) reprodução mecânica, também denominada fac-similar; 

b) reprodução diplomática; c) transcrição diplomático-interpretativa, também denominada 

semidiplomática por Cambraia (2005, p. 95-96); d) edição crítica. Para atender o objetivo deste 

estudo, apresentam-se, a seguir, somente as edições fac-similar, ou mecânica, e a 

semidiplomática.  

A edição fac-similar corresponde à reprodução fotográfica do texto original. De acordo 

com Spina (1997), esse tipo de edição “reproduz com muita fidelidade as características do 

original: o formato, o papel, as ilustrações, as margens, e até a cor e o tamanho” (SPINA, 1977, 

p. 78). Nesse sentido, o leitor atento pode perceber em inúmeras fotografias o efeito do mofo e 
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dos insetos resultantes da ação do tempo, do acondicionamento inapropriado de documentos ao 

longo do tempo e do desconhecimento da importância de tal acervo para a pesquisa de várias 

áreas, entre elas a da linguagem, da cultura e da história.  

Por outro lado, a edição semidiplomática, ou diplomático-interpretativa, é aquela que 

“representa um grau baixo de intervenção do editor no manuscrito, com a transcrição tipográfica 

do texto e o desdobramento de abreviaturas” (ANDRADE, 2010, p. 174). 

A edição semidiplomática do corpus desta dissertação procedeu-se em conformidade 

com Cambraia et al. (2006, p. 147-148), com exceção das normas 10 e 14, dado apresentarmos 

uma edição justalinear. 

 

3.2.2 A natureza dos documentos confrariais  

 

Em Arquivo: Estudos e Reflexões, Belloto (2014, p. 329) inicia o capítulo “Da gênese à 

função” ressaltando que um documento de arquivo possui duas características: “a de ser prova 

e a de ser informação/testemunho”, afirmando serem essas duas características “paralelas e 

inseparáveis”. E continua: 

 

ele [o documento de arquivo] nasce como prova, permanece como 

informação/testemunho. Ele tanto é registro de uma determinada ação, como 

registra ações que provocam outras ações. A gênese do documento de arquivo 

implica na relação entre a natureza da sua finalidade e a fórmula diplomática 

capaz de conferir autenticidade a ele e confiabilidade ao seu conteúdo 

(BELLOTTO, 2014, p. 329). 

 

Não é nossa intenção discorrer sobre a gênese nem sobre as funções do documento de arquivo, 

uma vez que não estão contempladas nos objetivos da dissertação. No entanto, há que se 

ressaltar a importância dos documentos aqui apresentados: a de serem prova da cultura 

campanária na Freguesia de Antônio Dias. Belloto, ao discorrer sobre documentos de arquivo 

na contemporaneidade, que contempla inclusive documentos eletrônicos, pontua que não 

importa o suporte, o documento é “um produto social. É ferramenta comunicativa de uma 

determinada sociedade” (BELLOTTO, 2014, p. 330).  

Para Belloto (2002), o objeto da Diplomática é “a estrutura formal do documento”, 

enquanto a Tipologia Documental é “a ampliação da Diplomática em direção à gênese 

documental, perseguindo a contextualização nas atribuições, competências, funções e 

atividades da entidade geradora/acumuladora” (BELLOTTO, 2002, p. 19). Assim, o objeto da 

Diplomática é  
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a configuração interna do documento, o estudo jurídico de suas partes e dos 

seus caracteres para atingir sua autenticidade, enquanto o objeto da Tipologia, 

além disso, é estudá-lo enquanto componente de conjuntos orgânicos, isto é, 

como integrante da mesma série documental, advinda da junção de 

documentos correspondentes à mesma atividade (BELLOTTO, 2002, p. 19). 

 

3.3 Armazenamento da documentação 

 

A documentação que compõe os arquivos eclesiásticos das seculares paróquias de Ouro 

Preto foi microfilmada nos anos 1970/80, podendo os microfilmes serem consultados por 

interessados em geral e pesquisadores, em suporte microfilme, no Centro de Estudos do Ciclo 

do Ouro (CECO), instalado na Casa dos Contos, em Ouro Preto. O Inventário Analítico do 

Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias aponta 

para a existência de 77 rolos de microfilmes, correspondentes a 73.986 fotogramas. A 

relevância da documentação microfilmada não se restringe apenas aos “estudiosos da história 

religiosa e litúrgica, pois envolvem áreas diversas que incluem a história econômica – 

enfatizando o Ciclo do Ouro – e a história social e artística das Minas Gerais” (INVENTÁRIO, 

1982, p. 3). Os documentos microfilmados foram produzidos no período de 1686 a 1976, e a 

maior parte da documentação se refere aos séculos XVIII e XIX.  

Por outro lado, o Fundo Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição de Antônio Dias é constituído pelos registros paroquiais e pela documentação de 

irmandades, associações e sociedades beneficentes (INVENTÁRIO, 1982, p. 4). Encontra-se 

separado em grupos, entendidos como os organismos de subordinação ao Fundo, que geraram 

a referida documentação. Tais grupos foram separados em séries e sub-séries; entende-se por 

série a tipologia ou assunto do documento (INVENTÁRIO, 1982, p. 3), como atas, 

deliberações, breves e certidões. Cada série especifica o local e o período a que correspondem 

os documentos, que se encontram arquivados em caixas codificadas, como se vê a seguir:  

Figura 1 – Caixa que acondiciona fontes primárias do Museu do Aleijadinho 
a)                                                                       b) 
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Fonte: Fotografia da autora.             

 

Os manuscritos foram microfilmados sem discriminação. Entretanto, para a 

microfilmagem dos livros impressos, foram respeitados os critérios de antiguidade e raridade, 

seguindo as regras da Biblioteca Nacional. Todos os livros do século XVIII foram 

microfilmados, enquanto que, entre os mais novos, dos séculos XIX e XX, foram contemplados 

apenas aqueles considerados raros. Cada rolo de microfilmes possui termo de abertura e de 

encerramento e é separado por volumes e por livros, de acordo com as espécies documentais 

descritas a seguir. 

German Bazin (1956) observa de que, “em geral, as confrarias particulares, orgulhosas 

de seu privilégio, conservaram mais seus arquivos do que as paróquias, e, às vezes, até mais 

que os conventos” (BAZIN, 1956, p.35). Ao comentar sobre a administração contemporânea, 

diz que muitos párocos “destruíram esses papéis antigos, considerados sem interesse, ou, às 

vezes, porque estavam comidos pelos cupins, insetos terríveis que são o flagelo das bibliotecas 

brasileiras” (p.35). 

 

3.4 Tipologia dos manuscritos confrariais 

 

Esta pesquisa segue princípios filológicos e tem por objetivo editar manuscritos que 

versem sobre sino, pertencentes a associações leigas da Freguesia de Antônio Dias na cidade 

de Ouro Preto, com vistas a propor uma compreensão do papel desse instrumento na dinâmica 

social da localidade. Assim, foram selecionados manuscritos que tocam em temas associados 

ao campo semântico sino nos livros de registros confrariais de cinco associações leigas filiais à 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, de Ouro Preto: Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário do Alto da Cruz, Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e Perdões 

e Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis.  
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O corpus foi produzido pelos integrantes do quadro das irmandades e das ordens terceiras, 

tendo sido, portanto, produzido por vários punhos. Essa variedade se deve ao fato da exigência 

de a mesa administrativa ser renovada anualmente, por meio de eleições entre os seus membros 

ativos. Dessa forma, os escrivães também eram substituídos. Além disso, a capacitação para a 

escrita não era conditio sine qua non para a admissão ao cargo. Nesse sentido, Almada (2010) 

aponta que as indicações para essa função tinham maior peso político e relacional. Pontua ainda 

que,  

 

[...] nas associações religiosas de leigos durante o setecentos em Minas Gerais, 

o cargo de escrivão encontrava-se no primeiro grau da hierarquia, sendo 

ocupado em alguns casos por pessoas iletradas, mas de prestígio comunitário. 

Nestes casos de impossibilidade de realizar as tarefas que o cargo implicava, 

era assessorado por algum irmão de boa letra (ALMADA, 2010, p. 23).  

 

Assim, os que tinham boa letra e os que detinham habilidade de expressão escrita 

deixavam modelos para os ocupantes do cargo de escrivão para que os procedimentos da 

irmandade seguissem uniformidade com as regras vigentes na época. Essa constatação é 

proveniente de modelos encontrados no acervo, como os que se observam abaixo. O modelo 1 

pertence à Ordem Terceira das Mercês e Perdões e refere-se a uma tipologia de documento 

denominada Recibo. Trata-se, contudo, de um recibo diferente do usual. A expressão a rogo, 

significando a pedido deveria ser utilizada quando o credor indicava um representante para 

receber a tal quantia, neste caso, identificado pelo nome escrito após a expressão a rogo. Nos 

nossos dias, era como se se passasse uma procuração a um terceiro, para se receber determinada 

quantia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo de documento utilizado pela Ordem Terceira das Mercês e Perdões, 

datado de 1845  
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Documento não microfilmado. Acervo da Ordem Terceira das Mercês e Perdões, no Museu do Aleijadinho – 

Ouro Preto, MG. 

Fonte: Fotografia da autora. 
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Figura 3 – Modelo de convite elaborado pela Ordem Terceira das Mercês e 

Perdões para paraninfos de benção do sino  
 

 

Documento não microfilmado, sem data, pertencente ao Museu do Aleijadinho – Ouro Preto, 

MG. 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

Os modelos utilizados apresentam formas textuais que os identificam com as tipologias 

diplomáticas recibo e convite, propostas por Bellotto (2002), pois foram redigidos com 

observância a certas formas estabelecidas (BELLOTTO, 2002, p.18).  

Sobre a arte de escrever nos séculos XVII e XVIII, Almada afirma que, a partir das 

ordenações de D. Duarte, houve recomendações para a padronização textual dos documentos 

(ALMADA, 2010, p.11), corroborando as observações levantadas no corpus compulsado.  
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Os recibos de pagamento apresentam expressões recorrentes, como, por exemplo: 

“passo este por minha letra e signal”, “por verdade e clareza passei este por mim somente e 

assignado”, “epor estar pago eSaptisfeito detudo”, “pasei este taõ somente por mim asinado”. 

Essa recorrência pode ser verificada em caligrafias e datas diferentes. Nessa perspectiva, Almada 

(2010, p. 10) pontua que a linguagem escrita segue convenções próprias a cada época, sendo 

socialmente aceitas e reconhecidas para a emissão de papéis e documentos. Para a autora, essas 

características podem variar de acordo com o conteúdo – colocações verbais, formas de 

tratamento e de retórica e de acordo com a forma – tipos de letras, suportes, tintas e 

ornamentações (ALMADA, 2010, p. 10). 

Além das características já apontadas, há, na documentação compulsada, um conjunto 

de abreviaturas que pode ser verificado em Flexor (2008).  

Os documentos confrariais apresentam-se sob uma variedade de categorias documentais 

e tipológicas que se materializam em Recibos, Deliberações, Atas, Termos, Relação, 

Orçamentos, Provisão, Cartas de Arrematação de Serviços, Estatutos, entre outros. Compõem 

os diferentes livros que registram as atividades relacionadas às instituições em que foram 

gestados e criados a partir da sua ereção como associação leiga. 

A partir de tais livros, pode-se compreender um pouco da dinâmica que envolvia a 

questão campanária das associações da freguesia de Antônio Dias a partir do século XVIII: 

decisão de adquirir um sino, orçamentos para fundição, conserto ou refundição, campanha de 

arrecadação de material, termo de deliberação para toques de sino na cerimônia fúnebre, 

contrato de trabalho envolvendo o sacristão e a sua responsabilidade pelos toques, decisão de 

assentamento do sino na torre. Alguns dos temas abordados refletem os cânones presentes nas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia referentes às ocasiões em que se deveriam 

tanger ou não os sinos.    

De acordo com a classificação proposta por Belloto (2002, p. 19), os documentos que 

compõem tais livros apresentam-se como “espécies documentais” e obedecem às 

regulamentações do Direito Administrativo (BELLOTTO 2002, p. 27). No regime do Padroado, 

era ao rei, por intermédio de seu tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, que as irmandades 

recorriam para confirmar a sua criação e a quem prestavam contas sobre suas ações24.  

As espécies documentais localizadas foram editadas semidiplomaticamente em 

conformidade com as Normas para Transcrição de Documentos Manuscritos para a História 

                                                      
24 A explanação sobre tais códices encontra-se no item 3.1., “Os manuscritos confrariais”. 
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do Português do Brasil (CAMBRAIA et al, 2006, p. 147-148)  e estão reproduzidas no capítulo 

4.  

O corpus está organizado obedecendo aos seguintes critérios: a) por irmandade; b) por 

tipologia; c) por ordem cronológica. Além disso, ele totaliza 129 documentos, sendo 

distribuídos nas seguintes espécies documentais: 04 atas, 01 atestado, 01 conta-corrente, 02 

contratos, 17 correspondências, 01 deliberação, 02 inventários, 37 lançamentos, 01 orçamento, 

01 provisão, 30 recibos, 01 relação e 31 termos. Contudo, antes de apresentá-las torna-se 

necessário retomar a abordagem em torno da natureza diplomática dos documentos confrariais 

e tecer mais algumas considerações.  

Bellotto pontua que a Diplomática é “o ramo das ciências documentárias que se ocupa 

dos atos escritos públicos, estudando-lhes as formas que lhes conferem validade legal, 

excluindo assim as fontes narrativas (BELLOTTO, 2014, p. 350) e que os documentos 

diplomáticos “são os de natureza jurídica, que refletem no ato escrito as relações políticas, 

legais, sociais e administrativas entre o Estado e os cidadãos” (p. 35). Portanto, a redação do 

documento não pode ficar à “fantasia de quem a redige” (BELLOTO, 2002, p. 36), uma vez 

que há regras de redação estabelecidas pelo Direito. A autora também esclarece que o processo 

da gênese documental é resultante da manifestação da vontade, e o “fato deve transformar-se 

em ato jurídico” (2002, p. 36), que então tomará a forma documental adequada – a espécie –, 

para que o ato se concretize. Assim, para Belloto a espécie “é a configuração que um documento 

assume de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, apud BELLOTTO, 2002, p. 27). Dessa forma, a produção dos documentos 

não tem uma uniformidade; pelo contrário: difere-se de um caso para outro. Quando um 

documento é produzido, ele tem um autor ou autores e é dirigido a “um indivíduo ou a uma 

coletividade, sua gênese está datada de um lugar (data tópica) e de um tempo (data cronológica) 

e se produz por alguma razão contida em seu texto. Há condições de aplicação e de sanção que 

dele também constam” (BELLOTTO, 2002, p. 36).  

Isso posto, procurou-se por características comuns que auxiliassem o agrupamento da 

documentação nas categorias documentais primeiramente com base na classificação proposta 

pela Casa dos Contos e em seguida, conforme (BELLOTTO, 2002, p.28) explanadas a seguir. 

 

Quadro 3 – Categorias documentais 

1 Dispositivos: têm caráter decisório que 

simplifica o processo da redação, uma 

vez que na exposição já aparece a razão 

1.1 Normativos: são aqueles que se 

enquadram como manifestações de 

vontade de autoridades supremas e que 
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de ser de sua origem, o fato ou o ato que 

provocou a sua criação.  Podem ser de 

ajuste  ou de correspondência: 

devem obrigatoriamente ser acatados 

pelos subordinados. 

1.2 De Ajuste: são documentos pactuais, 

representados por acordos de vontade 

entre duas ou mais partes. Podem ser: 

tratado, ajuste, convênio termo, contrato e 

pacto. 

1.3 De Correspondência: são os que derivam 

dos atos normativos, determinando-lhes a 

execução em âmbito mais restrito de 

jurisdição: alvará, intimação, circular, 

exposição de motivos, aviso, edital, 

portaria e memorando.  

2 Testemunhais: acontecem depois de ato 

dispositivo ou não-observância 

 

  

2.1 Assentamentos: registros sobre fatos ou 

ocorrências: ata, termo, apostila, auto de 

infração, etc. 

2.2 Comprobatórios: são os que derivam dos 

documentos de assentamento, 

comprovando-os, tais como os atestados, 

certidões, traslados e cópias certificadas.   

 

3 Informativos: esclarecem questões de 

outros documentos 

 

3.1 Opinativos/Enunciativos: fundamentam 

uma resolução: podem se apresentar em 

pareceres, informações, relatórios, votos e 

despachos interlocutórios. 

 

 

De forma mais abrangente, as categorias documentais se apresentam como tipologias 

documentais25 – abarcam as entidades produtoras – e, de acordo com Gagnon-Arguin 

(1998 apud BELLOTTO, 2002, p. 30) podem ser:   

 

 

1. Documentos constitutivos 

Cartas-patente; estatutos; certificados de 

constituição, declaração de matrícula, 

regulamentos gerais, contrato social, livro 

da companhia e seus registros. 

2. Documentos de reunião 

Aviso de convocação; ordem do dia/pauta; 

ata, resolução e documentos 

circunstanciais atinentes aos assuntos 

discutidos na reunião. 

3. Documentos de direção 

Plano de negócios plano estratégico, 

políticas, diretiva, organograma e relatório 

anual. 

4. Documentos de recursos humanos e 

relações de trabalho 

Descrição do cargo, manual de serviço, 

perfil de exigências do cargo, oferta de 

emprego, avaliação de exigências do 

                                                      
25 Citamos a classificação de Gagnon-Arguin em tipologias por ser recomendada tanto para a esfera pública quanto 

para a privada. Apesar de complementarem a compreensão da gênese documental  e da classificação em categorias 

documentais, optamos por utilizar apenas a classificação de Bellotto (2002). 
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cargo, oferta de emprego, avaliação de 

rendimento, contrato de trabalho 

individual, certificado de trabalho, 

atestado, convenção e livro de ingresso.  

5. Documentos de comunicação 

Carta/ofício, press-release/comunicado à 

imprensa, memorando/nota, relatório, 

jornal interno, folhetos 

publicitários/filipetas, plano de marketing, 

estudo de mercado e livro de ouro. 

6. Documentos contábeis e financeiros 

Requisição de mercadoria, especificação 

da mercadoria/nota fiscal, conhecimento, 

fatura, cheque/letra de câmbio, extrato 

bancário, diário, balanço, balancete, plano 

contábil, orçamento, subvençãome 

declaração fiscal.  

7. Documentos jurídicos  

Notificação, certificado de invenção, 

certificado de marca de comércio, 

certificado de desenho industrial, contrato 

de empresa ou de serviços, contrato de 

seguro, contrato de aluguel, contrato de 

venda, contrato de empréstimo de 

dinheiro, hipoteca e outros.  

Fonte: elaborado pela autora a partir de Bellotto (2002, p. 28-31). 

 

A tramitação do documento entre as instâncias administrativas, desde a sua origem à 

sua aplicação, dependia da estrutura burocrática da época, dos meios de transporte e de acesso 

aos lugares. Para compreender a tramitação documental, Bellotto, (2014, p. 372) sugere ao leitor 

imaginar uma pirâmide em cujo ápice está o rei, seguido da Mesa da Consciência e Ordens, 

autoridades locais, mesa diretiva das associações leigas, cada uma delas com a sua dinâmica de 

tramitação. Quanto à circulação dos papéis, será descendente quando emanado de autoridades 

ou instâncias superiores a inferiores, e ascendentes quando seguirem caminho inverso. “Há 

ainda os horizontais, isto é, os que se distribuem entre pessoas ou autoridades do mesmo nível. 

(BELLOTTO, 2014, p. 373). 

A seguir apresenta-se a documentação conforme classificação de Bellotto(2002).  

 

3.4.1 Ata 

 

Conforme Bluteau (1728), atas são “assentos ou determinações registrados em escrituras 

públicas” (p. 111). Para Silva (1789), são “resoluções, determinações, dos concílios, parlamento 

e semelhantes corporações” (p. 23). Já para Belloto (2002), ata é uma espécie documental de 

caráter “diplomático testemunhal de assentamento”. É um registro escrito, um “Registro 
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resumido das ocorrências de uma reunião, assembleia ou sessão, assim como das decisões 

tomadas por seus membros”, e é detalhado em livro próprio (p.48).  

Os elementos constituintes de uma ata são:  

 

Protocolo inicial: número da ata e nome da entidade subscritora da reunião. 

Data cronológica, inclusive designação da hora, do local, com endereço. 

Nome das pessoas presentes, sua qualificação e declaração de abertura da 

sessão pelo presidente e secretário. Texto: assuntos discutidos, em obediência 

ou não a uma ordem do dia ou pauta. Protocolo final: fecho: “nada mais 

havendo a tratar ... eu... secretário lavrei a presente... Assinaturas do presidente 

e do secretário”. (BELLOTTO, 2002, p. 48). 

 

Foram compulsados quatro documentos que se inserem na tipologia Ata. A primeira 

data de 1966 e pertence à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição; a última data de 1883 e 

pertence à Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis.  

 

Quadro 4 – Documentos que se apresentam sob a tipologia Ata 

Nº Microfilme 
Codificação e 

localização Assunto Datação Confraria 
Autor 

Material 

01 

 

Rolo 47 

Volume 

004 

INSCAt04121966 

p.106 

Registro da 
benção do sino 
grande na 
Matriz de 
Nossa Senhora 
da Conceição 

04.12.1966 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Manuel de 
Paiva Júnior 

02 

Rolo 49 

Volume 23 
OTMPAt27081939 

p. 190 

Para se tratar da 
novena, da 
festa da 
padroeira e da 
benção do sino 
em 3 de 
setembro de 
1939 
 

27.08.1939 

Ordem 
Terceira das 
Mercês e 
Perdões 

Manuel de 
Paiva Júnior 

03 

Rolo 49 

Volume 23 

OTMPAt10091939 

p. 196 

Registro da  
benção do sino 
Antão em 
setembro de 
1939 

10.09.1939 

Ordem 
Terceira das 
Mercês e 
Perdões 

Não 
identificado. 

04 
Rolo 62, 
Volume 
158 

OTSFAt0812188 

p.298 

Sobre qual 
torre deve ficar 
o sino 
refundido 

08.12.1883 

Ordem 3ª da 
Penitência 
de São 
Francisco 
de Assis 

Pio Pereira 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.4.2 Atestado 

 

Os contratos de arrematação para construção das igrejas exigiam que, ao final de 

determinada etapa da obra, houvesse a verificação do serviço prestado para atestar o 

cumprimento das condições impostas no contrato. O prestador de serviço nomeava um 
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profissional da área – como um mestre de ofício, por exemplo – com conhecimento técnico 

necessário para averiguar e atestar o cumprimento das condições contratuais. O auditor da obra, 

então nominado “louvado”, emitia um atestado, que, de acordo com Bellotto (2002, p. 48), é 

um “documento diplomático testemunhal de assentamento, notarial ou não”. Atestado é uma 

declaração a partir de uma realidade ou de um fato constatado e possui a seguinte estrutura 

textual:  

 

Protocolo inicial: timbre do órgão emissor. Título – “Atestado de ...” “Atesto 

para os devidos fins que...” (ou fim específico). Texto: um parágrafo sobre o 

que se atesta, o nome do interessado e sua identificação/qualificação. 

Protocolo Final: datas tópica e cronológica. Assinatura, nome e cargo do 

emitente (BELLOTTO, 2002, p. 48). 

 

Foi compulsado um atestado apenas, que pertence à Ordem Terceira das Mercês e 

Perdões, datado de 1856, como abaixo:  

 

    Quadro 5 - Documento compulsado que se apresenta sob a tipologia Atestado 

Nº Microfilme Codificação e 
localização Assunto Datação Confraria Autor 

Material 

01 
Rolo 002  

Volume 75 

OTMPAd05111856 

p. 198 

 

Atestado de 

conclusão da 

obra da torre 

conforme risco, 

emitido por 

Vicente Martins 

Coelho  e 

encomendado 

pelo Mestre 

construtor 

Francisco de 

Paula Machado 

05.11.1856 

Ordem 
Terceira 
das Mercês 
e Perdões 

Vicente 
Martins 
Coelho 

     Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.4.3 Conta-Corrente 

 

O documento denominado Conta-Corrente é classificado como “não-diplomático 

informativo” (BELLOTTO, 2002, p. 60). Nas Confrarias, era um documento vistoriado pelos 

visitadores, uma vez que era um “registro de contabilidade em que são lançadas separadamente 

as operações financeiras realizadas com cada pessoa ou organismo” (BELLOTTO, 2002, p. 60).  

Foi localizado apenas um documento com essa codificação. É datado de 1832 e pertence 

à Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis: 

 

Quadro 6 – Documento com a tipologia Conta Corrente 
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Nº Microfilme Codificação e 
localização Assunto Datação Confraria Autor 

Material 

01 

Rolo 21, 

Volume 247 

(p.) 

 

 

 

OTSFCc11031832 

p. 356 

 

Conta corrente 

com 

detalhamento da 

fundição de sino 

para 

ressarcimento a 

Manoel 

Fernandes da 

Silva conforme 

correspondência 

OTSFCp11031832. 

 

11.03.1832 

Ordem 
Terceira da 
Penitência 
de São 
Francisco 
de Assis. 

Manoel 
Fernandes 
dos Santos 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.4.4 Contrato 

 

Um Contrato, na tipologia proposta por Bellotto (2002), é um “documento diplomático 

dispositivo pactual, horizontal (p. 60)”. É um 

 

registro de acordo com o qual duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas 

estabelecem entre si algum (uns) direito(s) e/ou obrigação (ões). Protocolo 

inicial: ementa, designação de data e local. Nomes e qualificação dos 

contratantes. Texto: objeto do contrato e todas as cláusulas conveniadas. 

Protocolo final: fórmula de praxe – “E por estarem assim justos e contratados, 

assinam...”.  Datas tópica e cronológica. Assinaturas do contratante, do 

contratado e das testemunhas (BELLOTTO, 2002, p. 60). 

 

 

O corpus apresenta dois documentos com essa tipologia. O primeiro se refere ao 

contrato de arrematação para a construção da capela de São Francisco de Assis na Freguesia de 

Antônio Dias e é datado de 1766. Além disso, mostra as condições impostas pela Ordem quanto 

à execução das partes da capela, o material a ser utilizado bem como a qualidade que seria 

exigida. O contrato possui 14 cláusulas, mas aqui foram descritas apenas aquelas referentes à 

construção das torres e primeira cláusula, por entender-se que o leitor é, por meio dela, 

esclarecido quanto ao fato de tratar-se da construção da capela da Ordem Terceira de São 

Francisco de Assis. As outras cláusulas editadas são a 3°, a 4°, a 6°, a 8°, a 9°, a 11° e a 14°.  

Editou-se, ainda, um aditivo de contrato referente à alteração da cláusula quatro (Cf. 

OTSFAdt28.04.1767). Esse aditivo foi assinado em 28.04.1767, estabelecendo nova espessura das 

paredes das torres. Inicialmente, a solicitação era de que a parede tivesse oito palmos de 

espessura. Com o aditivo, a Ordem estabeleceu que houvesse seis palmos de espessura. Essa 

preocupação com a espessura da parede se justificou em vista de a estrutura sustentar os sinos. 
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Um sino quando é dobrado movimenta grande quantidade de massa, demandando, assim, 

atenção quanto ao lugar em que é instalado.  

A sequência de fotos mostra a estrutura necessária para se fixar um sino.  

 

Figura 4 – Sineiras das torres da Igreja de São Francisco de Assis 

a)                                              b)                                             c) 

           

a) vão da sineira; b) bronze, com insígnia franciscana; c) sino meião. 

Fonte: Fotografias de José Eduardo de Carvalho Monte26, em 2016.  

 

 

O segundo documento editado também pertence à Ordem Terceira da Penitência de São 

Francisco de Assis, é datado de 1804 e refere-se a um contrato de prestação de serviço firmado 

entre essa ordem e o sacristão José Luís do Carmo. O documento é constituído de 13 

recomendações, sendo que as de números 3 e 5 especificam os procedimentos sobre toques de 

sino sob a responsabilidade do sacristão. No Museu do Aleijadinho e no inventário da Casa dos 

Contos, esse documento encontra-se cadastrado como “Obrigações”. 

 

 

Quadro 7 – Documentos que se apresentam com a tipologia Contrato 

Nº Microfilme Codificação e 
localização Assunto Datação Confraria Autor 

Material 

01 Rolo 013, 
Volume 226 

OTSFCt27121766 

p. 302 a 324 

Auto de 

arrematação 

mais condições 

4, 6, 9, 11, 14 da 

construção mais 

aditivo da 4ª 

condição 

27.12.1766 

Ordem 
Terceira da 
Penitência 
de São 
Francisco 
de Assis 

 
José Vieira 
Reys 

                                                      
26 As fotos foram retiradas por Monte a pedido da autora, pois a localização e a finalidade aqui requisitada – 

mostrar como os sinos são fixados na torre – exigem habilidade de profissional. 
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referente às 

torres - capela de 

São Francisco de 

Assis. 

02 Rolo 23, 
Volume 268 

OTSFCt22041804 

p.326 

Contrato de 

trabalho da 

Ordem com o 

Sacristão José 

Luís do Carmo, 

em 1804  

especificando as 

atribuições 

referentes aos 

toques do sinos. 

22.04.1804 

Ordem 
Terceira da 
Penitência 
de São 
Francisco 
de Assis 

 
Antônio 
Luiz Mo. 
Soares 
Albergaria 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

3.4.5 Correspondência 

 

A denominação Correspondência é descrita por Bellotto (2002, p. 61) como 

correspondência interna ou memorando, que ela define como “um documento não-diplomático 

informativo, ascendente”. Ressalta ainda que é uma 

 

forma de correspondência interna, objetiva e simples, para assuntos rotineiros, 

entre chefias de unidades de um mesmo órgão. O memorando não trata de 

assuntos de ordem pessoal e tampouco cria, altera ou suprime direitos e 

obrigações. A denominação memorando, em alguns meios administrativos, 

está sendo substituída por correspondência  interna (BELLOTTO, 2002, p. 

74).  

 

No caso das Confrarias, a Correspondência tinha a função de informar as ações ou as 

decisões tomadas pela mesa administrativa diante das demandas que surgiam. Na Irmandade 

do Santíssimo Sacramento, há um documento arquivado na tipologia Correspondências, 

destinado a informar sobre a necessidade de se mandar fundir um sino.  

Lange (1981), relacionando as despesas com a música na mesma freguesia, elenca ações 

referentes a despesas da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco com sinos. Durante a 

pesquisa nas fontes primárias foi localizado um fólio pertencente à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento contendo cinco correspondências trocadas com a Ordem Terceira da Penitência de 

São Francisco de Assis, relativas a uma mesma contribuição solicitada à esta Ordem para a 

aquisição de um sino para a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, em 1758-1759, no 

valor de 24$000 e estão identificadas com asterisco. O lançamento referente à doação pode ser 

verificado em OTSFLç1759.  
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No quadro abaixo, a primeira correspondência pertence à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento e é datada de 1759; a última pertence à Ordem Terceira da Penitência de São 

Francisco de Assis e é datada de 1883. 

 

Quadro 8 – Documentos com a tipologia Correspondência.  

Nº Microfilme Codificação e 
localização 

Assunto Datação Confraria Autor 

Material 

01* 

Rolo 10, 

Volume 143 

ISSCp1759a 

p.102 

 

Solicita à OTSF, 

doação para a 

fundição do sino 

da Matriz. 

Agosto de 

1759 

Santíssimo 

Sacramento 
Ilegível 

02* 

Rolo 10, 

Volume 143 

ISSCp1759b 

p. 102 

 

Sobre a esmola 

para mandar 

fundir o sino 

grande que está 

quebrado. 

1759 
Santíssimo 

Sacramento 

Sem 

assinatura 

03* 

Rolo 10, 

Volume 143 

ISSCp1759c 

p. 102 

 

Solicitando 

esmola para 

fundir o sino 

grande 

1759 
Santíssimo 

Sacramento 

 

Sem 

assinatura 

04* 

Rolo 10, 

Volume 143 

ISSCp1759d 

p. 102 

 

Esmola de vinte 

oitavas de ouro e 

cobre 

27.12.1759 
Santíssimo 

Sacramento 

Sem 

assinatura 

05* 

Rolo 10, 

Volume 143 

ISSCp1759e 

p. 102 

 

Uma 

Contestação 

(provavelmente 

por recusa da 

Ordem em dar a 

esmola) à OTSF 

1759 
Santíssimo 

Sacramento 

Sem 

assinatura 

06 

 

 

 

Rolo 49 

Volume 23 

 

OTMPCp06091939 

p. 200 

 

Solicitação para 

a Cúria conceder 

licença para a 

benção do sino 

pelo Capelão. 

Respectiva 

concessão  

1939 

Ordem 

Terceira 

das Mercês 

e Perdões  

Padre 

Antonio 

Gabriel de 

Carvalho e 

Padre 

Antônio de 

Carvalho 

07 
Rolo 24, 

Volume 277 

OTSFCp1794/1795 

p.336 

Esclarecimento 

sobre 

pagamentos 

diversos 

1794/1795 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Manoel 

Alvarez de 

Meireles 
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08 
Rolo 24, 

Volume 277 

OTSFCp26071795 

p.340 

Esclarecimentos 

pela mesa da 

Ordem, em datas 

diferentes,  sobre 

valor devido a 

Antonio de 

Crasto Lobo de 

ferragens para o 

novo sino. 

26.07.1795 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

 

09 
Rolo 24, 

Volume 277 

OTSFCp08101795 

p.334 

Solicitação de 

ressarcimento no 

valor de 18/8 as 

¾ 4 de ouro por 

Domingos 

Álvares da Costa 

referente a 

gastos pagos  

com a fundição 

de um sino 

meião no tempo 

em que serviu na 

Ordem. 

08.10.1795 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

 

10 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp1832 

p.338 

Esclarecimento 

de despesa e 

prejuízo com 

fundição de sino 

realizada por 

Manoel 

Fernandes da 

Silva e 

solicitação de 

ressarcimento. 

1832 

 

Ordem 3ª 

da  

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Manoel 

Fernandes 

da Silva 

11 
Rolo 21, 

Volume 247, 

OTSFCp08041864 

p.340 

Correspondência 

solicitando ao 

sacristão que 

esclarecesse a 

respeito de 

determinada 

encomendação 

solene. Resposta 

do sacristão: 

havendo um 

músico presente 

na missa de 

corpo presente, 

este cantou o 

responso com 

autorização do  

irmão Lourenço. 

Esclarece 

também que não 

houve toque 

especial de sino. 

08.04.1864 

Ordem 3ª 
da  
Penitência 
de São 
Francisco 
de Assis 

Soares 

d’Albergaria 

e 

Francisco 

Braga da 

Rocha 

12 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp26011871 

p.342 

Correspondência 

para o sacristão 

da Ordem 

Terceira da 

26.01.1871 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

Francisco 

Roberto 

Veloso 
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Penitência 

ordenando que 

se fizesse o 

toque de sino às  

6 e meia da tarde 

para um irmão 

falecido fora da 

cidade. 

de São 

Francisco 

de Assis 

13 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp17091883 

p.344 

Justifica 

ausência de 

recurso para 

fundir o sino e 

nomeia  

comissão para 

angariar 

donativos para a 

fundição. 

17.09.1883 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Antonio de 

Jesus Passos 

14 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp24111883a 

p.346 

Correspondência 

da comissão 

encarregada da 

arrecadação para 

pagamento da 

refundição do 

sino grande da 

Ordem, 

informando que 

obtivera a 

quantia de 

1:463$320, 

quantia superior 

ao necessário, 

que era 925.970 

reis. 

24.11.1883 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Dr. Miguel 

Salvia 

15 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp24111883b 

p.350 

Comunica  

despesa de 

925$970 com a 

refundição do 

sino e solicita o 

pagamento 

referente aos 

documentos 

anexos.  

24.11.1883 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Pedro Pio 

Pereira 

16 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp05121883 

p.352 

Correspondência 

dos irmãos 

mesários da 

Ordem 

solicitando a 

colocação do 

sino refundido 

na torre direita 

da Capela. 

05.12.1883 

Ordem 3ª 

da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Diversas 

assinaturas 

17 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFCp05121883b 

p.354 

Correspondência 

de Antônio de 

Jesus dos Passos 

alertando que a 

solicitação dos 

irmãos mesários 

05.12.1883 

Ordem 3ª 

da  

Penitência 

de São 

Diversas 

assinaturas 
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para a colocação 

do sino na torre 

direita traria 

inconveniente. A 

mesa deliberou 

que não faria 

mas quando a 

Ordem tivesse 

condição 

fundiria um sino 

menor e então o 

sino grande seria 

removido para a 

outra torre. 

Francisco 

de Assis 

* As correspondências apresentadas constam do mesmo fólio e referem-se ao mesmo tema: a esmola solicitada 

pela Irmandade do Santíssimo Sacramento à Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis para se 

fundir um sino grande para a Igreja Matriz. Parece ter sido uma prática comum registrar várias correspondências 

em um mesmo fólio.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.4.6 Deliberação  

 

Bellotto (2002) define o documento deliberativo como “documento diplomático 

dispositivo normativo, descendente” e esclarece que é um “ato administrativo decisório sobre 

assunto submetido a estudo e à decisão, praticado por colegiado” (BELOTTO, 2002, p. 64), ou 

seja, de uma hierarquia superior para ser executada pelos membros ou hierarquias inferiores. 

De acordo com a autora, uma deliberação é constituída de: 

 

Protocolo inicial: título - Deliberação com a sigla do órgão deliberador e 

número da deliberação e a sua data cronológica. Ementa. Texto: 

fundamentação do ato (exposição), seguida da palavra Delibera. 

Protocolo final: datas tópica e cronológica. 

 

Quadro 9 – Documento sob a tipologia Deliberação 

Nº Microfilme Codificação e 
localização Assunto Datação Confraria 

Autor 

Material 

01 
Rolo 21, 

Volume 247 

OTSFDb27031844 

p.358 

Delibera que o 

sino grande só 

dobre pelos 

irmãos que 

tiverem 

servido como 

definidores 

27.03.1844 

Ordem 

Terceira da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Padre 

Fernando 

Augusto de 

F[igueiredo]  

vice 

comissário 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.4.7 Inventário 
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O Inventário é classificado por Bellotto (2002, p. 71) como documento não-diplomático 

informativo, horizontal, isto é, um documento que circula ou se distribui entre autoridades ou 

pessoas do mesmo nível hierárquico. Trata-se de uma lista que enumera os itens de um acervo 

ou de um estoque, uma relação dos bens de alguém ou de uma pessoa jurídica. Nesta 

dissertação, o inventário pertence à Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e Perdões e 

é datado de 1812.  

 

Quadro 10 – Documentos que se apresentam com a tipologia Inventário 

Nº Microfilme Codificação e 
localização Assunto Datação Confraria Autor 

Material 

01 
Rolo 55  

volume 52 

OTMPIv1812a 

p. 202 

OTMPIv1812b 

p. 204 

a) Capeia o 

inventário. 

b) Inventário 

de trastes 

de metal 

1812 

Ordem 

Terceira 

das Mercês 

e Perdões 

Não 

consta 

02 
Rolo 55  

Volume 53 

/OTMPIv27091823a 

p.206 

OTMPIv1823b 

p. 208 

a) Capeia o 

inventário 

b) Inventario 

27.09.1823 

Ordem 

Terceira 

das Mercês 

e Perdões 

Francisco 

Garcia 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.8 Lançamento 

 

O Lançamento é documento não-diplomático informativo. Uma anotação contábil 

realizada em livro próprio (BELLOTTO, 2002, p. 71). Todo o movimento contábil do ano 

referente aos recebimentos e às despesas, como pagamentos e compras, era e é ainda, registrado 

no livro de Receita e Despesa das Confrarias. Anualmente, as mesas administrativas eram 

obrigadas a elaborar um rol com os lançamentos de todas as receitas e de todos os gastos.  

No quadro abaixo, estão listados 37 lançamentos contábeis, o primeiro deles pertence à 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e é datado de 1726, no valor de 4 oitavas de ouro e 

4 vinténs. O último pertence à Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis e é 

datado de 1836, por pagamentos diversos no valor de 28$120. 

 

 

Quadro 11 – Documentos sob a tipologia Lançamento 

Nº Microfilme Codificação e 
localização Assunto Datação Confraria Autor 

Material 

01 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1726 

p. 112 

Doação de quatro 

oitavas e quatro 

vinténs para o sino. 

 

1726 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 



    82 

  

02 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1728 

p. 114 

Doação de 69 

oitavas de ouro para 

o sino. 

1728 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

03 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1734 

p. 116 

Despesa com ouro 

para o sino grande 

no valor de 187 

oitavas e 120vinténs. 

1734 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

04 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1741-1742 

p. 118 

Despesa de ouro que 

se pagou a Manoel 

Francisco Lisboa do 

Conserto do Sino     

-   ¾   - 

1741/1742 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

05 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1749 

p. 120 

Despesa de ouro que 

se pagou do 

Conserto do badalo 

do sino   2 ¼ - 

1749 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

06 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1750 

p. 122 

 

Ouro que se deu para 

a fundição do sino 

grande da matriz. 

1750 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

07 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1750-1751 

p. 124 

Despesa no valor de 

3 ¾ 4 de conserto do 

sino. 

1750/1751 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

08 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSC1759-1760 

p. 126 

Ouro que Recebeo 

de Joze Francisco 

Rodriguez, 

Fabriqueiro,  para a 

fundição do sino. 

1759/1760 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

09 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç1772/1773 

p. 128 

Pelo que se pagou 

para o sino grande = 

20 oitavas de ouro. 

Para colocar o sino 

na torre = 2 ½ 2 . 

1772/1773 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

 

10 
Rolo 68, 

Volume 433 

INSCLç 1777/1778 

p. 130 

Despesa  paga a 

Manoel Alvarez de 

Meireles para 

conserto do sino                                                                                  

3       ¾      - 

1777/1778 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

- 

11 
Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1738-1739 

p. 146 

 

Despesa com carreto 

e quintos de cobre = 

28  ¼  80 e 140 

oitavas pelo feitio 

dos sinos; pelo custo 

de fundir os sinos = 

1 ½ de ouro 

1738/1739 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora do 

Rosário dos 

Pretos do 

Alto da 

Cruz 

- 

 

 

 

12 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1739/1740 

p. 148 

Custo dos bronzes 

para o sino=30; 

tijolos e telhas para 

as torres=27; jornais 

dos carpinteiros que 

trabalharam nas 

torres = 231 1/4. 

1739/1740 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora do 

Rosário dos 

Pretos do 

Alto da 

Cruz 

- 

 

 
 
13 

Rolo 060, 
Volume 132 

ISRPLç1740 

p. 150 

 

Pelo que se pagou de 

madeira para as 

torres, telhas e 

portais = 45/8 e 6 

réis; tábua de canela 

1740 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 

- 
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para torres = 84/8 ; 

feitio da ferragem 

dos sinos e conserto 

dos badallos = 15 /8 

de ouro. 

Alto da 
Cruz 

 
 
14 

Rolo 060, 
Volume 132 

ISRPLç1742 

p. 152 

Pelo que se pagou 

por ferrinho para a 

porca do Sino= ¾ 

1742 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 
 

15 

Rolo 060, 

Volume 132 
ISRPLç1742 /1743 

p. 154 

Pelo que se pagou a 

Roque Pinto por 

gastos antigos para 

as torres= 21/8  - 6. 

1742/1743 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 
 

16 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1743/1744 

p. 156 

Pelo que se pagou a 

Bento Antônio pelo 

conserto do sino e 

por fechaduras = 

10/8 de ouro. 

1743/1744 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 
 

17 

Rolo 060, 

Volume 132 

OSRPLç1749 

p. 158 

Ouro que se pagou 

aos pedreiros João 

da Rocha, e 

Bernardo Duarte de 

consertar as torres, e 

telhado = 22/8;  ao 

ferreiro Jozé 

Antonio Gonçalves 

pelo conserto dos 

ferros da torre = 4  ½  

1. 

1749 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

 
- 
 

18 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1750 

p. 160 

Pelo que se pagou 

Lourenço da Costa 

pelo feitio do sino, e 

metal para o dito = 

176/8; ferragem para 

o sino = 11/8; e 

feitio da porca = 6/8.  

1750 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 

19 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1751 – 1752 

p. 162 

Pago a José dos 

Santos por fundir o 

sino segunda vez= 

32/8; Por duas 

arrobas de metal p o 

sino = 16/8 e pelo 

que se pagou a 

Manoel Gonçalves, 

carapina, para 

colocar o sino na 

torre. ¾.  

1751/1752 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

 
 
- 
 

20 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1753-1754 

p. 164 

Pelo que se pagou 
por 2 arrobas de 
chumbo para a porca 
do sino grande = 6/8 
¼; Pelo pagamento 
ao oficial que 
consertou a porca = 
¾ ; pelo conserto das 
abraçadeiras do sino 
e fazer outra = 1 
oitava. 

1753/1754 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 
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21 
Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1761-1762 

p. 166a 

Despesa que se fez 

com o relógio= 

290$000. 

1761/1762 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora do 

Rosário dos 

Pretos do 

Alto da 

Cruz 

- 

22 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1761-1762b 

p. 168 

Despesas diversas 
com a colocação do 
sino e com a  
construção e a 
pintura da torre do 
relógio. 

1761/1762 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

 
 
- 
 

23 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1765 

p. 170 

Despesas diversas 

com a torre; ao 

pedreiro Henrique 

Gomes = 4 ¾ ; a 

Antonio Bento = 2 ½ 

4 por chapa de 

chumbo.  

1765 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

 
- 
 
 

24 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1770 /1771 

p. 172 

Pagou-se: 

Antonio Crasto Lobo 

por dar corda no 

relógio = 20/8; ao 

pedreiro Pedro 

Lourenço pelo 

conserto do telhado 

e torres = 20  ½   6; 

por umas chapas de 

chumbo para as 

torres = 3  ½.  

1770/1771 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 
 
 

25 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1776/1777 

p. 174 

Pelo que se pagou a 

Antonio de Crasto 

Lobo por dar corda 

no relógio e pelo 

serviço de ferreiro 

executado = 28  ¼   

6. 

1776/1777 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

  
 

26 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1782-1783 

p. 176 

Pela compra de 

cobre para o sino por 

diversos 

vendedores= 5 ½ 

1782/1783 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

 
 
- 

27 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1783/1784 

p. 178 

Compra de cobre do 

Frutuoso = - ¼ 7, 

Dorotéia de Antônio 

de Souza = ¼ 5 e 

Domingos José 

Marques = ½ 5 .  

1783/1784 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 

28 

Rolo 060, 

Volume 132 

ISRPLç1784/1785 

p. 180 

Pago por cobre a 

João Simoins = 3  ½  

3 e Theresa Andrade 

= 2 ¾; por tábuas 

para porta da torre a 

Antônio Pereira 

Malta = - ¾ 2; 

chumbo para as 

portas a João 

Domingues =  6 réis; 

por pregos a 

1784/1785 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 
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Domingos Marinho 

= ¾ 2; por cobre a 

José Antonio=2  ¼  

2.  

29 

Rolo 060, 

Volume 132 

INSRLç1784/1785b 

p. 182 

 

Por cobre para o sino 

a:  

Francisco da Costa = 

1 ½ 3; a José de 

Barros = 1  ¾  2; a 

um preto da cidade =  

½ 4 e mais cobre = 1  

½ 3. 

 

1784/1785 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 

30 

Rolo 060, 

Volume 132 

INSRLç1834 

p. 184 

Pago ao Tenente 

Bernardino por 

conserto no 

relógio=11$600. 

1834 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário dos 
Pretos do 
Alto da 
Cruz 

- 

31 Rolo 060, 

Volume 133 

OTSFLç1759 

p.360 

 

Doação de 24$000 

para a Irmandade do 

SS Sacramento para 

ajudar na compra de 

um sino para a 

matriz. 

1759 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

- 

32 Rolo 67, 

Volume 217 

OTSFLç1771 

p.362 

Pago a Baltazar 

Gomes de Azevedo 

por feitio de 

ferragens para o sino 

= 19$200 e pelo 

feitio das ferragens 

das janelas das torres 

= 12$900. 

1771 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
- 

33 Rolo 067, 

Volume 217 

OTSFLç1771/1772 

p.364 

Pago a oficiais na 

torre : = 6$300; a 

Francisco Moreira 

Neto, por madeira = 

40$050; a Antônio 

Jose [Fonseca] 

madeira para as 

porcas = 5$400; José 

Francisco, madeira 

para torre = 1$800 e 

mais pregos e 

caibros para a 

mesma $900; a um 

oficial de Manoel 

Francisco nas porcas 

= 3$600. 

1772 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

- 

34 Rolo 067, 

Volume 216 

OTSFLç1773 

p.366 

Pago aos oficiais que 

fizeram as porcas do 

sinos = 10$950; a 

José Francisco da 

Silva, carpinteiro, 

por 4 dias de serviço 

na torre= 3$600; a 

João de Almeida 

Cardozo, carpinteiro,  

por 4 dias de serviço 

na torre=3$600; a 

1773 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

- 
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Manoel João Pereira 

por ferragens para o 

sino=5$550. 

35 Rolo 067, 

Volume 218 

OTSFLç1832 

p.368 

Por ferragem do sino 

pago a Manoel 

Gonçalves Nilo de 

uma conta antiga 

encontrada em nome 

de seu pai, 

Theotonio 

Gonçalves Dias = 

28$450 

1832 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

- 

36 Rolo 067, 

Volume 218 

OTSFLç1835/1836 

p.370 

Lançamento 

referente às despesas 

que se fez com o 

sino: 

Ao carapina que fez 

a porca do sino = 

10$000; Ferro para o 

badalo = 1$520; ao 

ferreiro pelo feitio 

do badalo = 5$500; 

de conserto na 

ferrage = 1$040; 

vigota para prender 

o sino =$640; 1 

servente por 4 dias = 

1$280; azeite para o 

sino = $480; 1 

servente pelo 

trabalho de 4 dias 

para conduzir a 

madeira no sino  = 

1$600. 

1835/1836 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

- 

37 Rolo 067, 

Volume 218 

OTSFLç1836 

p.372 

Pelas despesas com 

o sino: Bernardino 

José Barbosa para 

pregar a ferragem 

=7$200; a quem 

tirou o sino do lugar 

= 1$920; dois 

caibros para andaime 

e feitio = 1$840; 1 

arroba de chumbo = 

7$000; trabalhadores 

do sino = 5$800; 

azeite para o sino = 

1$800; ferreiro de 

consertar os ferros 

dosino meião = 

$960; A quem 

colocou o sino no 

lugar =1$600. 

1836 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

- 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.4.9 Orçamento 
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O Orçamento é um documento não-diplomático informativo e, de acordo com Bellotto 

(2002, p. 77), é uma “previsão de receita e despesa de pessoa física ou jurídica ou cálculo para 

se fazer uma obra ou um serviço”. O documento abaixo, datado de 1873, pertencente à Ordem 

Terceira das Mercês e Perdões, trata de um orçamento para a construção da torre da capela e do 

seu frontispício. 

 

Quadro 12 – Documento que se apresenta sob a tipologia Orçamento 

Nº Microfilme Codificação e 
localização 

Assunto Datação Confraria Autor 
Material 

01 

Rolo 004  

Volume 

104 

OTMPOç15071873 

p. 210 

Orçamento de 

Torre e 

frontispício 

elaborado pelo 

engenheiro Dr. 

João Victor de 

Magalhães 

15.07.1873 

Ordem 
Terceira das 
Mercês e 
Perdões 

João Victor 
de 
Magalhães 
Gomes 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

3.4.10 Provisão  

 

A provisão é um documento diplomático dispositivo de correspondência, descendente.  

Bellotto (2002) faz a distinção entre documentos da administração colonial e da contemporânea. 

Na administração colonial, seria um ato pelo qual o rei conferia algum benefício ou cargo a 

alguém ou emitia ordem baseada em dispositivos anteriores, podendo ser emitida também por 

tribunais superiores. Já na atualidade, a autora ressalta que “é um ato máximo pelo qual uma 

autoridade, em sua jurisdição, no uso de suas atribuições, autoriza o exercício de um cargo ou 

expede instruções” (BELLOTTO, 2002, p.82). 

O documento INSCPv12061747 informa em seu protocolo inicial que o visitador – 

emitente – encontrou na freguesia de Antônio Dias a capela de Nossa Senhora do Rosário dos 

pretos, na qual se tocavam os sinos atoda hora, e atodo o tempo contrariando aConstituiçaõ 

observada neste Bispado. Em seguida, expede a ordem para que o Capelão da capela não 

consinta essa prática nosdias depreceito antes dosofficios Divinos, esclarecendo que de acordo 

com a tal Constituição os dobres naõ passem detres Sendo Homem, edois sendomolher. Adverte 

que o não cumprimento poderá ter como consequência o capellamSer Sus penso, eprivado 

daditaCapellania.  Por fim, subscreve-se como o responsável pela ordem expedida, o Padre 

Paulo Pereira de Magalhães, secretário da vezita.  

O documento apresentado pertence à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e é 

datado de 12 de junho de 1747.  
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Quadro 13 – Documentos que se apresentam sob a tipologia Provisão 

Nº Microfilme Codificação Assunto Datação Confraria Autor 
Material 

01 

Volume 373 

do  Museu 

do 

Aleijadinho 

INSCPv12061747 

p. 132 

Provisão emitida 

pelo visitador à 

Matriz de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

informando que 

na Igreja do 

Rosário dos 

Pretos os sinos 

eram tocados a 

qualquer hora 

quando da morte 

de algum irmão. 

O visitador alerta 

ao Padre Capelão 

que os sinos 

deveriam seguir a 

constituição do 

Bispado, sendo 3 

toques para os 

homens e dois 

toques para as 

mulheres. 

Também alerta 

que a 

desobediência 

àquela provisão 

poderia resultar 

em suspensão do 

capelão e 

privação da 

capelania. 

12.06.1747 

Irmandade 
de Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Padre Paulo 
Pereira de 
Magalhães 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.4.11 Recibo 

 

A tipologia Recibo, de acordo com Bellotto (2002, p. 83), é definida como um 

“documento não-diplomático padronizado testemunhal de assentamento”. Com ele, o devedor 

assegura que o pagamento foi efetuado ao credor. Esses documentos têm estruturas semelhantes 

quando comparados entre duas ou mais confrarias. São assinados pelo tesoureiro ou pelo 

procurador da irmandade, como reconhecimento por trabalhos de construção ou de reforma da 

torre, de fundição, de refundição, de conserto e de assentamento de sino na torre.  

Os itens que caracterizam essa tipologia são: o vocábulo “recebi”, o nome do devedor, 

o valor do pagamento ou a parcela de um montante, o tipo de prestação de serviço, ou a compra 

efetuada, e a data do recebimento. Como modelo, tem-se: Eu, fulano, recebi do Sr. Fulano de 

tal, cargo que ocupa na irmandade, a quantia de tanto, referente ao trabalho que prestei na torre, 
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ou na fundição de sino. Quem assina esse documento é o credor (o prestador de serviço). Um 

recibo é o reconhecimento escrito “e assinado por pessoa(s) que tenha(m) recebido dinheiro ou 

objeto” (BELLOTO, 2002, p. 83). 

Os 30 recibos que compõem o corpus apresentam caligrafias diferentes; contudo, não 

desobedecem à estrutura documental: há, em todos eles, o vocábulo “recebi”, o valor, o serviço 

efetuado ou a mercadoria vendida, o local e a data. O primeiro recibo é datado de 22.10.1793 e 

pertence à Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês, e o último é datado de 08.12.1883 e 

pertence à Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. 

 

Quadro 14 – Documentos sob a tipologia Recibo 
N
º 

Microfil
me 

Codificação e 
Localização 

Assunto Datação Confrari
a 

Autor 
Material 

01 
Rolo 056 
volume 59 

OTMPRb22101793 

p. 212 

Pedro 

Ribeiro 

França 

recebeu  44 

oitavas de 

ouro para 

fundir um 

sino de treze 

arrobas. 

22.10.179
3 

Ordem 
Terceira 
das Mercês 
e Perdões 

 
Pedro Ribeiro 
França 

02 Rolo 056 
volume 59 

OTMPRb09111793 

p. 214 

Joaquim 

Coelho 

Pereira 

recebeu oito 

oitavas de 

ouro por 

uma arroba 

de bronze 

para o sino. 

09.11.179
3 

Ordem 
Terceira 
das Mercês 
e Perdões 

Joaquim Coelho 
Pereira 

03 Rolo 056 
volume 59 

OTMPRb25111795 

p. 216 

Manoel José 

Machado 

recebeu 40 

oitavas de 

ouro pelo 

sino que fez. 

25.11.179
5 

Ordem 
Terceira 
das Mercês 
e Perdões 

 
Manoel José 
Machado 

04 Rolo 056 
volume 59 

OTMPRb29041811 

p. 218 

 

Joze Gomes 

de Andrade 

recebeu  7 

oitavas e ¼ 

de ouro por 

fundição de 

sino. 

 

29.04.181
1 

Ordem 
Terceira 
das Mercês 
e Perdões 

 
José Gomes de 
Andrade 

05 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb17031772
27 

p.374 

Recebeu 
referente a 
prestação de 
serviço na 
torre, a Luiz 
Pinheiro 

17.03.177
2 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Luiz Pinheiro 
Lobo 

                                                      
27 Encontrou-se uma cópia deste documento de outro punho em papel pautado (papel almaço). Nossa hipótese é 

que, provavelmente, essa cópia deve ter sido feita por ocasião da escrita do livro sobre a Ordem Terceira da 

Penitência de São Francisco de Assis, realizada pelo Cônego Trindade. 
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Lobo = 3/8 
¾ ; aos 
ajudantes: 
Manoel, = 1 
¾ 4; a 
Theodozio = 
1 ½.   

06 
Rolo 67, 
Volume 
217 

OTSFRb17051787 

p.376 

Recibo 

emitido por 

José Ribeiro 

de Faria por 

acréscimo 

feito na 

cimalha das 

torres. 

17.05.178
7 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
José Ribeiro de 
Faria 

07 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb08101794 
p.378 

Recebeu 

Manoel José 

Machado  

4/8 de ouro 

por duas 

carradas de 

lenha para a 

fundição do 

sino que 

fez.=.  

08.10.179
4 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Manuel José 
Machado 

08 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb08101794b 

p.380 
 

Recibo de 

Jose Ribeiro 

Rosa 

referente a 

18/8  ¾  e 

vinteins pela 

venda de 2 

arrobas e 

treze libras 

de cobre 

para o sino. 

08.10.179
4 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Jozé Ribeiro 
Roza 

09 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb24111794 

p.382 

Antonio 

Rodriguez 

Chaves  

recebeu 3/8 

de ouro por 

fechaduras e 

sete lemes 

para as 

portas da 

torre. 

24.11.179
4 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Antonio 
RodriguezChave
s 

10 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb03121794 

p.384 

 

Recibo de 

Leandro 

Maciel no 

valor de 5 

oitavas e 

meia de 

ouro 

referentes  

ao conserto 

de buracos 

nos portais 

da porta da 

torre e 

telhado da 

03.12.179
4 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Leandro Maia 
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casa da 

Ordem 

11 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb13011795 

p.386 

Recebeu 16  
¾ e 4 
vintens de 
ouro por 
cobre velho 
para o sino. 

13.01.179
5 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Vicente de 
Crasto Peixoto 

12 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb11051795 

p.388 

Recebeu 
seis oitavas 
de ouro por 
duas arrobas 
de cobre 
para o novo 
sino. 

11.05.179
5 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Luiz Pinto da 
Fonseca 

13 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb30081795 

p.390 

Recebeu 
duas oitavas 
e cinco réis 
– e ainda 
faltam 9 ½ 5   
por feitio de 
peças para o 
sino.  

30.08.179
5 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Antonio de 
Crasto Lobo 

14 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb01101795 

p.392 

Recebeu  
por madeira 
e material 
para o sino 

01.10.179
5 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Antonio Pereira 
Meireles 

15 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb05101795 

p.394 

Recebeu por 
13/8 ½ por 
vinho e 
cobre para o 
sino. 

05.10.179
5 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Francisco da 
Costa Guimaraes 

16 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb09101795 

p.396 

Recebeu 
quatro 
oitavas de 
ouro por 
cobre velho 
para o sino 

09.10.179
5 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Manoel de 
Magalhaes 
Gomes 

17 

Rolo 24, 

Volume 

277 

OTSFRb19091800 

p.398 

 

Pago uma 

oitava de 

ouro a 

Gregório 

Mendes por 

serviço na 

sineira 

19.09.180
0 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Gregório Mendes 

18 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb23101883D1 

p.400 

Recebeu 
140.000 reis 
por 70 kg de 
estanho para 
fundir sino. 

23.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Manoel Correa 
Borges por 
Painha e Irmãos 

19 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb23101883D2 

p.402 

Recebeu 
3.600 reis 
por 
cargueiros 
de lenha 
para 
quebrament
o do sino. 

23.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
João 
Martins 

20 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb23101883D3 

p.404 

Recebeu 
11.400 reis 
por 57 kg de 
cobre para a 
refundição 
do sino. 

23.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Luís Pinto da 
Rocha por 
Nicolau Barra –  

21 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb30101883D4 

p.406 

Recebeu 
6.000 réis 
por cobre 
velho para o 
sino. 

30.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Ignacio Jose de 
Sousa Gomes 
por Theotonio 
Jose Rebouças 
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22 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb05111883D5 

p.408 

Recebeu 
19.400 reis 
por 
cargueiros 
de lenha 
para a 
fundição. 

05.11.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Pedro José de 
Araujo 

23 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb07111883D6 

p.410 

Recebeu 
10.320 reis 
por metais 
para o sino. 

07.11.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Luís Pinto da 
Rocha por João 
Martins 

24 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb07101883D7 

p.412 

Recebeu 
2.700 reis 
por dois dias 
e 1/4 de 
serviço.  

07.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Nicolau Jose 
Ferreira por 
Theotônio dos 
Santos 

25 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb08101883D8 

p.414 

Recebeu 
8.750 por 
três dias e 
meio de 
serviço no 
descimento 
do sino. 

08.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

 
Angelino 
Claudio Martins 

26 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb11101883D9 

p.416 

 

Recebeu 
5.000 reis 
por dois dias 
de serviço 
no sino. 

11.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

José da costa 
Oliveira por Luís 
Pinto da Rocha 

27 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb18101883D10 

p.418 

 

Por 
trabalhar 
com 
maquina 
inclusive na 
São 
Francisco de 
Paula 

18.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Joaquim 
Cassimiro 
Pimenta 

28 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb03101883D11 

p.420 

Recebeu 
3.800 por 
metal para o 
sino. 

03.10.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Ovídio Saraiva 
Fideliz 

29 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb20111883D12 

p.422 

Recebeu 
700.000 reis 
pela 
fundição do 
sino de 70 
arrobas 

20.11.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

José Valentim 
Onofre 

30 

Rolo 20 

volume 

244 

OTSFRb08121883 

p.424 

Recebeu 
15.000 reis 
para dourar 
o sino novo. 

08.12.188
3 

Ordem 
Terceira de 
São 
Francisco 
de Assis 

Jose Nunes 
Cardoso 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.4.12 Relação 

 

A Relação é um documento não-diplomático, informativo. Trata-se de uma listagem de 

nomes de pessoas, objetos, quantias, fatos etc. “Quando solicitada por autoridade e a ela 

enviada, pode ser considerada documento ascendente” (BELLOTTO, 2003, p. 85), ou seja, um 

nível hierárquico inferior prepara uma relação para um nível hierárquico superior, ascendente. 

Aqui, a relação é um rol de despesas a serem pagas aos credores relacionados pela 

comissão encarregada de angariar recursos para o processo de fundição de sinos. Essa relação 
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capeia os recibos OTSFRc1883 D1 a D12. No acervo de fontes primárias do Museu do 

Aleijadinho, sua contraparte é um documento de Receitas com uma sequência de relações 

referentes a todos os irmãos e devotos que contribuíram com donativos para a fundição do sino, 

identificadas por logradouro de arrecadação e pelo responsável28.  

A relação de despesas editada é datada de 24.11.1883 e pertence à Ordem da Penitência 

de São Francisco de Assis.   

 

Quadro 15 – Documento sob a tipologia Relação 

Nº Microfilme Codificação e 
localização 

Assunto Datação Confraria Autor 
Material 

01 
Rolo 20 

volume 244 

OTSFRç24111883 

p.426 

Relação dos 

documentos 

que se referem 

aos credores 

das despesas  

com fundição 

de sino 

24.11.1883 

Ordem 

Terceira da 

Penitência 

de São 

Francisco 

de Assis 

Miguel 

Salvia, 

Presidente 

da 

Comissão e 

outros 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.4.13 Termo 

 

O documento denominado Termo é “diplomático testemunhal de assentamento” 

(BELLOTTO, p. 88). Ele serve de testemunho de determinada ação. Sua estrutura prevê um 

“Protocolo inicial: título – TERMO DE ... nº Ementa. Texto: o discurso terá a peculiaridade 

do tipo de termo que se redige. Protocolo final: datas tópica e cronológica. Assinaturas.” De 

acordo com a classificação proposta por Belloto (2002), o termo é uma  

 

[d]eclaração escrita em processo ou em livro próprio, registrando um ato 

administrativo, contratual, de ajuste ou uma vontade. Suas variações mais 

frequentes são: TERMO DE ABERTURA, DE ACORDO, DE 

ENCERRAMENTO, DE JUNTADA, DE VISITA, etc. (BELLOTTO, 2002, 

p. 88). 
 

 

O quadro abaixo apresenta 31 documentos sob a tipologia Termo. O primeiro pertence 

à Irmandade do Santíssimo Sacramento e é datada de 05.04.1860, e o último, datado de 

12.08.1883, pertence à Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis.  

 

 

                                                      
28 Como esta relação foi encontrada em momento em que o trabalho já estava bastante encaminhado, optou-se 

por não editá-la. 
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Quadro 16 – Documentos sob a tipologia Termos 

Nº 
Microfi

lme 
Codificação e 

localização Assunto Datação Confraria 
Autor 

Material 

01 

 

Rolo 60 

Volume 

137 

ISSTm05041860 

p.96 

Termo em que se 

deliberou autorização a 

João José de 

Magalhães para fazer 

um aumento de suas 

casas que faziam 

divisa com o cemitério 

da Boa Morte. A mesa 

autorizou a construção 

no terreno da 

Irmandade sob 

compromisso de que 

ele (João José) só 

derrubasse a torre que 

estava no antigo 

cemitério depois que o 

sino subisse para a 

torre que estava sendo 

construída na Matriz. 

Além disso, a Mesa 

esclarece que a 

Irmandade poderia 

requerer o espaço 

quando ela precissasse 

sem precisar despender 

de qualquer valor pela 

derrubada das casas 

construídas por ele, no 

terreno. 

05.04.1860 

Irmandade 
do 
Santíssimo 
Sacramento 

Antônio 
Daniel da 
Costa 

02 

Rolo 47 

Volume 

004 

INSCTm04121966 

p. 136 

Termo para assinatura 

dos paraninfos na 

cerimônia do batismo 

do sino Gonçalo. 

04.12.1966 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

Manuel José 

de Paiva 

Júnior. 

03 

Rolo 58, 

Volume 

125 

ISRPTm19.11.1871 

p. 186 

Termo de deliberação 

sobre o direito que tem 

aos signaes ou dobres 

no sino grande. 

19.11.1871 

Irmandade 

de Nossa 

Senhora do 

Rosário 

Florêncio 

Fernandes 

de Jesus 

Juiz 

04 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm13031768 

p. 220 

 

Termo que faz o Juiz e 

mais Irmaõs  sobre 

factura do Sino. 

 

13.03.1768 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

João 

Manoel de 

Brito e 

outros 

05 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm06101793 

p. 224 

 

Termo sobre o ajuste 

de se fundir o sino de 

12 arrobas com Pedro 

França pelo que 

receberia 31/8 mais o 

bronze. 

06.10.1793 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Juiz Ignacio 

de Souza 

Rabelo e 

outros 

06 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm22101793 

p. 228 

 

Termo de Aceitação do 

novo Sino de 13 

arrobas e meia libra, 

fundido por Pedro 

França. 

22.10.1793 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Julião 

Caetano 

Ferreira 

07 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm31051795 

p. 232 

 

Termo de ajuste para 

se fundir novamente o 

sino com Manoel Jose 

Machado. 

31.05.1795 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Silvério 

Teixeira de 

Gouveia 
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08 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm11101795 

p. 234 

 

Termo de Aceitação do 

sino fundido por 

Manoel Jose Machado 

pesando 13 arrobas e 

20 libras e meia. 

11.10.1795 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

João de 

Barros 

Correa 

09 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm14111795 

p. 236 

 

Termo de Aceitação de 

outro sino meião, 

pesando 6 arrobas e 18 

libras, fundido por 

Manoel José Machado 

com o restante do 

material da fundição 

anterior. 

14.11.1795 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

João de 

Barros 

Correa 

10 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm06031814 

p. 238 

 

Termo para a fundição 

do sino grande 

quebrado que pesa 13 

arrobas e meia com 

Alferes José Gomes de 

Azevedo. 

06.03.1814 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Antonio 

Ferreira 

11 

Rolo 49, 

Volume 

31 

OTMPTm08091815 

p. 240 

 

Termo para dar 

andamento sobre a 

factura da Torre. 

08.09.1815 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

José A da 

[Ilegível] 

12 

Rolo 50 

Volume 

32 

OTMPTm14.03.1884 

p. 242 

 

Termo para 

recebimento da 

proposta de venda de 

um sino já fundido por 

José Valentim Onofre.  

14.03.1884 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Augusto de 

Salles 

Couto 

13 

Rolo 50, 

Volume 

32 

OTMPTm15031884 

p. 246 

 

Termo de recebimento 

do parecer da comissão 

sobre a compra do 

sino. 

15.03.1884 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Francisco 

Afonso 

Painha 

14 

Rolo 50, 

Volume 

32 

OTMPTm16031884 

p. 248 

 

 

Termo de deliberação 

para compra do sino 

fundido por José 

Valentim Onofre. 

16.03.1884 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Francisco 

Affonso 

Painha 

15 

Rolo 

003, 

Volume 

88 

OTMPTm28031884 

p. 250 

 

Termo de deliberação 

para receber o sino de 

25 arrobas e 11 kg, no 

adro da igreja e fazer o 

pagamento líquido de 

393$500 reis. 

28.03.1884 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Augusto de 

Salles 

Couto 

16 

Rolo 

003, 

Volume 

88 

OTMPTm02061937 

p. 252 

 

Termo para se tratar da 

refundição dos sinos 

pequeno e meião. 

02.06.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

17 

Rolo 

003, 

Volume 

88 

OTMPTm03061937 

p. 256 

 

Decisão pela 

refundição dos sinos 

meiaõ e pequenos a ser 

realizada pelo fundidor 

João Glória, de 

Itabirito da seguinte 

forma: dos dois sinos 

pequenos, fazer um 

maior; o Meião deveria 

ser fundido em um 

ponto maior. 

03.06.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 
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18 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm10061937 

p. 260 

 

Termo de registro do 

despacho dos sinos 

para Itabirito para se 

proceder à refundição. 

10.06.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel  

José de 

Paiva Júnior 

19 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPAtm20061937 

p. 262 

 

Termo de registro da 

presença dos irmãos 

para se tratar do 

batismo do sino 

20.06.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Diversos 

20 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm27071937 

p. 264 

 

Termo pelo qual se 

resolveu formar uma 

comissão para se tratar 

da festa do batizado 

dos sinos. 

27.07.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

21 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm02081937 

p. 266 

 

Termo para se tratar 

das funções dos Irmãos 

que tomariam parte 

nos festejos do batismo 

dos sinos. 

02.08.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

22 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm08081937 

p. 270 

 

Termo de batismo dos 

Sinos pequeno, 

batizado por 

Raimundo Nonato e, 

meião, batizado por 

Pedro Nolasco. 

08.08.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

23 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm12091937 

p. 274 

 

Termo pelo qual foi 

permutado o sino 

pequeno, batizado por 

Raimundo Nonato com 

o sino do Instituto 

Barão de Camargo. 

12.09.1937 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

24 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm22061939 

p. 276 

 

Termo de Presença da 

mesa administrativa 

para se tratar dos 

interesses da Ordem, 

inclusive do 

pagamento da primeira 

prestação do sino 

fundido por João 

Glória. 

22.06.1939 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

25 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm31071939 

p.282 

Termo de recebimento 

do sino grande que 

está na frente da torre 

do lado de Evangelho. 

Também foi adquirido 

outro sino que será 

batizado por Lourenço. 

31.07.1939 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

26 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm21081939 

p.286 

Termo para se tratar da 

festa do batizado do 

sino grande e  festa da 

Padroeira. 

21.08.1939 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

27 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm30081939 

p.290 

 

Termo pelo qual se 

nomeou a comissão 

para se tratar da festa 

do batizado do sino 

grande 

30.08.1939 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 

28 

Rolo 49, 

Volume 

23 

OTMPTm10091939 

p.292 

Termo da benção do 

sino que será batizado 

pelo nome de Antão. 

10.09.1939 

Ordem 

Terceira das 

Mercês e 

Perdões 

Manoel José 

de Paiva 

Júnior 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

  

29 

Rolo 061 

Volume 

156 

OTSFTm12061832 

p.428 

Termo de Aceitação do 

novo sino e aprovação 

da conta corrente de 

despesa referente ao 

mesmo. 

12.06.1832 

Ordem 

Terceira de 

São 

Francisco de 

Assis 

Cypriano 

Antonio 

Salgado 

30 

Rolo 061 

Volume 

156 

OTSFTm12091835 

p.432 

Termo para se 

deliberar o conserto no 

sino grande para se 

poder  dobrar sem 

risco por ocasião do 

falecimento dos irmãos 

fora da cidade.  

17.09.1835 

Ordem 

Terceira de 

São 

Francisco de 

Assis 

Cypriano 

Antonio 

Salgado 

31 

Rolo 62, 

Volume 

158 

OTSFTm12081883 

p.438 

Termo com a proposta 

de refundição do sino 

grande José Valentim 

Onofre ao custo de um 

conto de réis.  

12.08.1883 

Ordem 

Terceira de 

São 

Francisco de 

Assis 

Pedro Pio 

Pereira 
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4 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DO CORPUS   

  

4.1 Normas de edição dos manuscritos  

  

Inicialmente, os documentos foram localizados e lidos a partir dos microfilmes 

existentes na Casa dos Contos, em Ouro Preto, e transcritos  em edição diplomática. 

Posteriormente, essa edição foi revisada a partir das respectivas fontes primárias, consultadas 

no Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, para, em 

seguida, proceder-se à edição semidiplomática em conformidade com as normas propostas por 

Cambraia et al.(2006, p. 147-148), abaixo elencadas, com exceção das normas 10 e 14, dado 

apresentarmos uma edição justalinear. 

No que diz respeito ao desdobramento das abreviaturas, recorremos a Flexor (2008). 

 

Normas para Transcrição de Documentos Manuscritos 

para a História do Português do Brasil 

 

1. A transcrição será conservadora; 

2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico as 

letras omitidas na abreviatura, obedecendo os seguintes critérios: 

a.  respeitar, sempre que possível, a grafia do manuscrito, ainda que manifeste 

idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que 

leva à abreviatura m.to, a ser transcrita “munto”; 

b.  no caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneos, a opção será para a 

forma atual ou mais próxima da atual, como no caso de ocorrências “Deos” e 

“Deus”, que levam a abreviatura D.s, a ser transcrita “Deus”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: epor ser; aellas; daPiedade; 

ominino; dosertaõ; mostrandoselhe; achandose; sesegue.  

4. A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de espaço maior intervalar 

deixado pelo escriba, será marcado: [espaço]. Exemplo: que podem perjudicar. [espaço] 

Osdias passaõ eninguem comparece. 

5.  A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo qualquer 

alteração. Exemplos: aRepublica; docommercio; edemarcando tambem lugar; Rey D. 

Jose; oRio Pirahý; oexercicio; hé m.to conveniente. 
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6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original. 

No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, não 

será considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve 

propiciar a melhor solução.  

7. Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para nota de rodapé, onde se 

deixará registrada a lição por sua respectiva correção. Exemplo: nota 1. Pirassocunda 

por Pirassonunga; nota 2. Delingoncia por deligencia; nota 3. adverdinto por advertindo. 

8. Inserções do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens superior, laterais ou 

inferior entram na edição entre os sinais <  >, na localização indicada. Exemplo: <fica 

definido que olugar convencionado é acasa dePedro nolargo damatriz>. 

9. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas. Exemplo: 

todos ninguem dospresentes assignarom; sahiram sahiram aspressas para oadro. No caso 

de repetição que o escriba ou o copista não suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor 

que a coloca entre colchetes duplos. Exemplo: fugi[[gi]]ram correndo [[correndo]] 

emdireçaõ opaço. 

10. Intervenções de terceiros no documento original, devem aparecer no final do documento 

informand3o-se a localização.  

11. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de extrema 

necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem a dúvida. Quando 

ocorrerem devem vir entre colchetes. Exemplo: naõ deixe passar neste [registo] de 

Areas. 

12. Letra ou palavra não legível por deterioração justificam intervenção do editor na forma 

do item anterior, com a indicação entre colchetes: [ilegível]. 

13. Trecho de maior extensão não legível por deterioração receberá a indicação [corroídas 

+ ou - 5 linhas]. Se for o caso de trecho riscado ou inteiramente anulado por borrão ou 

papel colado em cima, será registrada a informação pertinente entre colchetes e 

sublinhada. 

14. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do texto, na 

edição, pela marca de uma barra vertical | entre as linhas. A mudança de fólio receberá 

a marcação com o respectivo número na sequência de duas barras verticais: ||1v.|| ||2r.|| 

|| 2v.|| || 3r.||. 

15. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita 

de maneira contínua por documento. 
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16. As assinaturas simples ou as rubricas do punho de quem assina serão sublinhadas. Os 

sinais públicos serão indicados entre colchetes. Exemplos: assinatura simples: Bernardo 

Jose de Lorena; sinal público: [Bernardo Jose de Lorena]. 
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Fac-símiles 

 

e 

 

Edição semidiplomática 
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4.2 Apresentação do Corpus 

 

Irmandade do Santíssimo Sacramento –ISS 

ISSCp1759 

Correspondência da Irmandade do Santíssimo Sacramento para a Ordem Terceira da 

Penitência de São Francisco de Assis - 1759

 

Fonte: Microfilme Rolo 10, Volume 143, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISSCp1759 

 

<175>      <143>                               

 

O Nosso Irmão  Car[issi]mo Syndico 

depois doSinno fundido e  

eposto na Torre Satisfaça  

Vinte oitauas diouro deesmo 

lla para o dito Sino ecobrara Recibo. 

Villa Rica em mesa de 29 deAgosto 

de 1759 

[Seguem-se rubricas] 

Muito Reverendo Padre Comissario Irmão 

Menistro e mais Senhores daMeza  

Sem embargo dodespacho in [ilegível] o 

Irmao 

Sindico Satisfaça a aesmolla de  

20/8 oitavas deouro, ecobre Recebo Villa 

Rica 

Em mesa de 27 de setembro de 1759 

[Seguem se rubricas] 

Dizem os Procuradores das Irmandades do Santissimo Sacramento e Nossa Senhora daConcey 

ção desta     

Igreja Matris, que elles querem mandar fundir osino grande porestar quebra– 

do; e como as mesmas Irmandades Seachaõ com empenhos grandes por cauzadas = 

obras com que andaõ, e a vtilidade seja com-mua; poressa razão  supli- 

caõ a Vossas Senhorias para que queiraõ concorrer com huã exmolla para omesmo  

Sino. 

 Pedem A Vossas Senhorias lhe facaõ merce avizando refe- 

rido mandar lhe dar huã exmolla para  ajuda    

do dito Sino, que sequer denouo fazer; evizto esta  

veneravel ordẽ delle tambẽ seseruir para as 

suas funsoẽns. 

 

 E Receberá Mercê29  

Muito Reverendo Padre Comissario Irmaõ Ministro emais Senhores dameza 

Dizem os Supplicantes que aEsmolla que VossasSenhorias Saõ servidos emSinuar 

lhe na forma do despaxo Supra, naõ cabe no tempo do Governo   

de Vossas Senhorias o verificarse esta, ecomo oSino, he [ilegível]  

se está fundindo, porisso nos termos deSe lhe mandar dar  

adita Esmolla Logo.    

                                                                   E Receberá Mercê 

                                                      
29 A abreviatura ERM, para Flexor (2008, p. 481), é “e receberá mercê”. Por outro lado, Fachin (2011, p. 54) 

acrescenta que se trata de “Espera Receber Mercês”. Estamos considerando “E Receberá Mercê”, como sugere 

Flexor. 



    104 

  

ISSTm05041860 

 

Termo de deliberação da Mesa Administrativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento sobre 

as torres do Cemitério da Boa Morte. - 05.04.1860 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 137, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - ISSTm05041860 

 
O Procurador Joaquim José Theodoro 

 

Termo de deliberação da mesa Administrativa na    

Forma  que abaixo vai declarado (pelo secretario [ilegível][ilegível]) 

Aos desoito dias do mez de Abril de 1860 mil e oito- 5 

centos e sessenta, sendo na sacristia da matriz de Nossa Senhora   

da Conceição de Antonio Dias, presentes todos membros 

administrativos  com insessão do Secretario que por moti- 

vo justo não compareceu, foi apresentado pelo Senhor 

Procurador um requerimento do Senhor Coronel João José de  10 

Magalhaes digo um [requerimento]30 verbal pedindo que fosse   

apresentada a sua proposta na p[róxima] reunião, cuja se   

acha a tempo em poder do Senhor Provedor José dos   

Reis Coutinho, a pedindo que lhe seja consedido o terre 

no onde se acha o cemi terio velho da Boa Morte, para   15 

estender e aumentar as casas que adequiriu da sua ir   

mã e dos seus irmãos sem duvida algua pois sendo para bem   

de todas freguezes tam bem não fará duvida os Senhores mesarios do   

SantíssimoSacramento. E como se achavam todos presentes, o Senhor Pro 

vedor mandou o sacristão que fosse a rua dos Perdões em casa   20 

de sua morada e pedissce a sua mulher, que mandassce [a] 

carta que se acha em sua gaveta; chegando esta, foi lida na   

preseca de todos e logo pelo Senhor provedor foi mandado passar este, con 

cedendo o dito terreno por se tratar de um bem publico nas condições   

da sua proposta que a Irmandade  nada dispenderá  com a derrobada da torre   25 

e subida dos sino que nela se acha, para a torre da matriz; outrosim   

cujo terreno não se pode vender, por ser patrimônio da matriz, e quando esta   

prescizar para o seu futuro [ilegível] não haja duvida em derrubar   

a suas casas de que faz mensão ó dito coronel – pelo Reverendo vigario foi dito que a   

torre só poderá ser demolida mais tarde, pois nela está o sino que chama os fieis, por 30 

os da matriz se acha ainda em obras, foi aprovado, [ilegível] o senhor Provedor [ilegível] fazer 

siente ao Senhor Coronel João José de Magalhaes pela feliz desisão da mesa a seu favor e 

que elle mesmo avise ao Senhor Major [ilegível] para esse faser siente adita [ilegível]  Justina 

cuja torre   

divide com seus terrenos. Em tempo - declaro que o fim da presente era para  35 

se tratar da eleição dos novos mesarios, porem a Senhora ja se acha avi- 

sada o Senhor Provedor adiou para o dia 21, vinte e um as 4 horas da tarde. para constar eu,  

Antonio Daniel daCosta lavrei o presente que assino como secretario por não se achar   

presente o dito.      Antonio Daniel da Cost

                                                      
30 O escriba usou aspas no lugar deste vocábulo, indicando ser a mesmo da linha acima. 
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Irmandade de Nossa Senhora da Conceição – INSC 

 

INSCAt04121966 

 

Ata do batizado do sino grande pelo nome Gonçalo - 04.12.1966 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 47, Volume  004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 



   

107 

  

Edição semidiplomática - INSCAt04121966 

 

 

 

Jesus Maria José 

 

Benção do sino grande da matriz de Nossa Senhora   

da Conceição de Antonio Dias, realisada no dia    5 

seis digo, no dia quatro de Dezembro, na forma supra   

e retro: 

 Aos quatro dias do mez de Dezembro do ano   

do Senhor de mil novecentos e sessenta e seis, pe-   

las quatro horas da bela tarde, no atrio da matriz   10 

de Nossa Senhora da Conceição, onde se acharam   

presentes o Excelentíssimo Reverendíssimo Monsenhor José Francisco Ve[r]sia-   

ni Veloso Digníssimo Paroco da freguesia, o Reverendíssimo Padre Fran-   

cisco Barroso Digníssimo Coadjutor, o Reverendíssimo Senhor Padre José   

Feliciano da Costa Simôes Digníssimo Paroco da freguesia 15 

de Nossa Senhora do Pilar Padroeira desta cidade   

e seu termo, a Excelentíssima  Senhora Dona. Eliza Gramigna Ferrari,   

conhada do Excelentíssimo Senhor General, Alipio; o Senhor Ferrari, -   

tambem familiar do supramencionado General -   

presente também o Choffer condutor do sino,deLevar   20 

e trazer; o Senhor Antonio Andrade Alves Filho, Theofilo   

Fortes, com os seus auxiliares: Estevam Gonçalves Pe   

reira, Procurador da Irmandade de Nossa Senhora da   

Conceição, bem assim os demais mesarios dela   

Doutor Pedro Maria de Godoy, Provedor, Senhor Aristides   25 

L. Leite, Thezoureiro e o Secretario adiante nomeado: Presen   

tes tam bem os Senhores menbros da Irmandade do  

Santíssimo Senhores Antonio Cirilo da Silva, Arthur M. Lacerda,  

Omar R. Fortes: a Banda Musical Senhor Bom Jesus   

das Flores, com o seu respectivo presidente Senhor   30 

Anselmo Marotta, e demais pessôas destintas des   

ta e das outras freguesias, cujos nomes e cargos   

não mi foram fornecidos e, mais de um mi[ilegível]    

de pessôas catolicas amigas da Igreja e dos Reverendíssimos Vi=  

garios:[espaço] Foi aberta a sessão pelo nosso Reverendíssimo Paroco 35 

                                                                                                             o   
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INSCAt04121966 –(Fólio 2) 

 

 

Ata do batizado do sino grande pelo nome Gonçalo - 04.12.1966  

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 47, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCAt04121966 (Fólio 2) 

 

Excelentíssimo e Reverendíssimo Monsenhor Veloso, que desenvolveo a finali-   40 

dade daquela Reunião que deo motivo para tão grande   

festa, determinou que, aqueles que haviam sido sortea 

ados para Padrinhos e madrinhas, assinassem de     

proprio punho neste Livro a folhas retro, para a todo tem-  

po constar os seus nomes; agradeceo distintamente ao   45 

General Alipio, na pessôas de seus familiares ali presen-   

tes que tambem foram agradecidas bem alto e em   

bom som os seus nomes citados, ao Senhor Estevam   

Gonçalves, aos Senhores. Theofilo Fortes, Antonio Andrade   

e aos seus auxiliares que não era possivel se   50 

lembrar naquele momento os nomes de um por   

um, devido o ser grande o numero de amigos da nossa   

freguesia, da matriz e finalmente amigos dos Vigarios,   

fez um agradecimento geral, que, ate aqueles que   

não tomaram parte sentiram agradecidos: após  55 

o belissimo discurso de SuaExcelência Reverendíssima esse acompa-   

nhado dos demais sacerdotes que ali estavam   

subiram para a torre onde já se encontrava o Sino   

sufici entemente preparado para receber o batis-   

mo, sendo que, sendo o seu nome é Gonçalo em   60 

virtude da informação dada em res posta a imterro-   

gação feita a Manoel José dePaiva Junior, pelo   

o Reverendíssimo Vigario, qual era o nome do Sino que ora   

é substituído, mi disseram que fôra João ?  Não! ....   

Gonçalo era o seu nome, em razão de ter sido  65 

maior a ajuda da então Irmandade, á ocasião da    

sua fundição, foi este o motivo certamente que fez tal   

o [[o]] nome de Gonçalo, sendo que, era o seu Provedor per-   

petuo o Reverendíssimo Padre Batista Ferreira, - Tambem o Reverendíssimo   

Vigario, ripicou o sino após a ceremonia, depois as   70 

pessôas que quiseram ter o prazer de dar uma ou  
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INSCAt04121966 – (Fólio 3)  

 

Ata do batizado do sino grande pelo nome Gonçalo - 04.12.1966  

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 47, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCAt04121966  (Fólio 3) 

 

  

[[ou]] mais de uma badalada, o que durou grande tempo 

para finalisar. O Reverendissimo Vigario Monsenhor José Francisco 

Versiani Veloso, agradeceo a todos geralmente e pedio a 

Nossa Senhora da Conceição, Padroeira, uma Benção 75 

para todos aqueles que de tão bôa vontade presta- 

ram os seus auxilios de qualquer maneira 

para o brilhantíssimo desta extraordinaria festa 

integrante da que estamos levando a efeito desde  

o dia 29 do mez próximo passado. Pelo Reverendíssimo Senhor Padre Francisco 80 

Barroso, foi requerido uma salva de palmas ao Reverendíssimo 

Monsenhor, o que foi feito por todos, até os que se 

achavam mais distantes. E por esta forma fina 

lisou-se a festa do BatisadodoGonçalo, o qual tem  

o seu son bonito porém, severo, como quem diz: 85 

naõ estarei aqui apenas para anunciar as festas, 

mas sim tambem, anunciarei as vossas partidas 

para a Eternidade. E para a todo tempo constar  

que, eu, Manoel José dePaiva Junior, Secretario da 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira, 90 

desta freguesia e seu termo lavrei a presente 
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INSCLç1726 

 

Lançamento contábil da doação de quatro oitavas e quatro réis para o sino - 1726 

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCLç1726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ouro quesedeupara osino    . . . .  4  0  4 
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INSCLç1728 -  

 

Lançamento contábil da doação de 69 oitavas de ouro para o sino - 1728   
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Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

Edição semidiplomática - INSCLç1728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Ouro queSedeu para oSino                                     69    -    - 
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INSCLç1734  -  

 

Lançamento contábil no valor de 187 oitavas e 120 réis de ouro para o sino - 1733   

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCLç1734 

 

 

 

Despeza que fez o Thezoureiro Ignacio Dias Cardozo do anno de 1733 para 

o de 1734 servindo de Provedor Manoel Fernandez,J [Çal] E mais offeciaes o seguinte  

 

 

 5 

 

Por Ouro para o sino grande                                          187       -    120 
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INSCLç1741-1742  -  

 

Lançamento contábil em 1741 para 1742 – conserto de sino 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCLç1741-1742 

 

 

Dispeza que hove nesta Santa Irmandade  

de Nossa Senhora da Conceiçam este prezente anno de 741,, para o de 742 feyta pelo 

The 

zoureiro della Lourenço da Costa Thorres por authoridade dos mais officiaes  

que serviraõ contheudos naeleyçaõ que consta a folhas 30 do Livro dellas. 5 

 

com a Fabrica 

 

Por o que pagou aManoel Francisco LisboadoConcerto do Sinno          -   ¾   - 
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INSCLç1749  

 

Lançamento contábil em 1749 – conserto do badalo do sino 
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Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

Edição semidiplomática - INSCLç1749 

 

 

Despeza que se fez nesta Santissima Irmandade                                        <Rubricas> 

de nossa Senhora da Conçe çao de Antonio dias pello tizourei 

ro Joaõ Rodriguez Chaves este prezente anno de 1749 para o de  

1750 he o seguinte; para desContar naConta da receita Lan 

cada neste livro a folha 57 e folha 57 verso 5 

 

Por oque pagou doConserto doBadallo do sino  - - - -  2   ½     - 
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INSCLç1750  

 

Lançamento contábil referente a fundição de sino no valor de 25  ¾  6 - 1750 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  INSCLç1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro que deu a Pedro Gonçalvez Lamas Thezoureiro da Irmandade do Santissimo  

Sacramento para a fundicao do Sino grande  recibo a folha 33 [espaço] 25  ¾  6                                                            
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INSCLç1750-1751  

 

Lançamento contábil referente a conserto de sino no valor de três oitavas, três quartos e 

quatro réis -1750 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática INSCLç1750-1751 

 

 

Despeza que se fes nesta Santa Irmandade de NossaSenhora  

da Consseiçaõ deAntonio Dias pelo Thezoureiro Matheos  

Gomez daCunha este prezente anno de 1750 para  

o de 1751 e he o seguinte ouro, de 1500 réis  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ouro  que pagou de Concerto do sino - - - - - - - - - -   3    ¾    4 
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INSC1759-1760  

 

Lançamento contábil no valor de 10 oitavas de ouro para a fundição de sino 
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Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

 

Edição semidiplomática - INSC1759-1760 

 

 

 

 

 

Rendimento Esmolla de Juiz, e excrivaõ e Irmaoz 

[Espaço]        de Meza do prezente anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro que Recebeo de Joze Francisco Rodriguez Fabriqueiro para a fon- 

 [espaço] dicaõ do Sino  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  -  - - 10  -  - 
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 INSCLç1772/1773 

 

Lançamento contábil no ano de 1772 para o ano de 1773 para colocar o sino na torre 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  INSCLç1772/1773 

 

 

 

 

Des peza que se fes este prezente anno de 1772 para o de 1773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello que se pagou para osino grande como consta  

do recibo a folha 49 nolivro deles                                   20      -       - 

Pello que se fes degasto para botar osino atorre –            2     ½      2 
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INSCLç 1777/1778 

 

Lançamento contábil no Livro de Receita e Despesa ano de 1778 para 1779 – conserto 

do sino -  

 

Fonte: Microfilme Rolo 68, Volume 433, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  INSCLç 1777/1778 

 

 

Des pezas quesefes com a Irmandade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o que pagou a  Manoel  Alvarez de Meireles para concerto  

doSino                                                                                     3    ¾    ,, 
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 INSCPv12071747  

Provisão emitida para a Matriz de Nossa Senhora da Conceição referente aos dobres de 

sino na Capela de Santa Efigênia.- 1747 

 

Fonte: 2.1.6.1 – Capítulos, Editais e Provisões - Museu do Aleijadinho - Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição Semidiplomática  INSCPv12071747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Doutor Henrique Moreira de Carvalho Conego Doutoral na Sê 

de São Sebastiaõ do Rio de Ianeiro, Iuiz Apostolico Protonotário de Sua San 

tidade, vizitador geral da capitania das Minas com todos ospoderes ordinários, 

edellega dos pelo Excelentissimo eReverendissimo Senhor  Dom  Frei Antonio do Desterro  

Bispo deste Bispado  do Concelho de SuaMagestade et cetera. Faço Saber, que em vinte  5 

domes deMayo de mil sete centos quarenta esete annos vizitey 

pessoalmente aIgreja Matriz de Nossa Senhora daConceicão  deVilla Rica  

em prezença do Reverendo Vigario o Doutor Felis Simoens de Payva, Sacerdotes, 

emais Povo dela; vizitei o Sacrario, Pia Baptismal, Santos 

oleos, e Altares, eprocedendo av[izi]ta noes piritual, etemporal 10 

mepareceu prover oseguinte 

 

Primeiramente Louvo muito aoReverendo  Parocho desta freguesia 

Ozello, e cuidado comque seporta na sua obrigaçaõ, eadministra- 

Çaõ dos Sacramentos e o grande exemplo que dâ aos Seus freguezes, 15 

ea todos os Sacerdotes desta freguezia oseu Louvavel procedi- 

mento, que espero asim continuem, e teraõ de Deos o premio com  

que remunera  aos que oservem.  

 

Achei nestafreguesia  huã capella daSenhora doRozario 20 

dospretos, que fallecendo algum Irmaõ dadito Irmandade 

Se to cavam os Sinos atoda hora, eatodo o tempo contra o que 

dispoem aConstituiçaõ observada neste Bispado, pois nos dias  

de preceito seto cau aõ os ditos Sinos an tes daMissaComven 

tual Sem Sessar atê sedar o Corpo do Irmaõ  defunto 25 
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INSCPv120717 47-   (Fólio 2)  

Provisão emitida para a Matriz de Nossa Senhora da Conceição  referente aos dobres de 

sino na Capela de Santa Efigênia. – 1747 

Fonte: 2.1.6.1 – Capítulos, Editais e Provisões - Museu do Aleijadinho - Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição Semidiplomática INSCPv120717 47- (Continuação) 

 

 

 

[[defunto]] aSepultura; pelo que havendo de reformar nesta 

parte: Mando queoCapellam daditacapella naõ con- 

Sinta que nosdias depreceito antes dosofficios Divinos Sedobrem 

os Sinos por qualquer Irmão defunto, eque os dobres naõ passem 

detres Sendo homem, edous sendo molher, porque o mais he 30 

hir contra asdisposiçoẽns daLey que Sedeue observar, com 

pena deque naõ observando isto o dito capellam ser Sus- 

pensso, eprivado da ditaCapellania, eoReverendo Parocho 

asim ofarâ observar.  

 35 

 

 

 

 

                                                                                       Vila Rica  40 

doze de julho de de milsetecentos quarentaesete 

E eu O Padre Paulo Pereira de Magalhaes Secretario davesita geral 

O sobescrevi  

 

                           Dom Henrique Moreira de Carvalho                                                   45 
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INSCTm04121966  

 

Termo para assinatura dos paraninfos na cerimônia do batismo do sino Gonçalo - 1966 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 047, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCTm04121966 

 

 

                   Jesus Maria José 

Termo para assinatura dos Paraninfos      

da Ceremonia do Batisado do novo sino grande 

da Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antonio 

Dias, hoje 4 de Dezembro de 1966 anos. Eu 5 

Manoel José de Paiva Junior, secretario da 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 

Padroeira, em pleno exercicio do cargo lavrei 

o presente que assino 

Anno do Senhor de 1966 10 

O Secretario 

ManoelJosede PaivaJunior 

 

 

ManoelJosedePaivaJunior 15 

Herminia Queiroz 

Ester Maluf Pinto 

Maria Sampaio Castanheira 

Maria do Carmo Gonçalves Oliveira 

Maria Ciriaca Monteiro Pereira 20 

Maria do CarmoVersiani Barbosa 

Isabel de Castro Brandão 

 

                                                                                                  segue 



   

138 

  

INSCTm04121966  - (Fólio 2) 

 

 Termo para assinatura dos paraninfos do batismo do sino Gonçalo - 1966 –  

 

Fonte: Microfilme Rolo 047, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semiplomática - INSCTm04121966  - (Fólio 2) 

 

Maria da Conceição Costa 25 

Manoel Cassemiro Pereira 

Porcina Dias Magalhães 

Maria Elizabeth Lopes 

José Pedro Martins 

Maria da Conceição Gomes 30 

Faustina Nascimento 

Maria de Barros 

Marieta Reis 

Conceição Dias 

Isaura Sacramento 35 

Carmelita Silva 

Maria Cecília Albergaria 

Roque dos Santos Paiva 

Zilda Ferreira da Costa 

Zelia da Silva 40 

Zuleika da Veiga Oliveira 

Adelaide Queroz 

Maria Izabel Moreira 

Mer[cês] Brito Machado 

Maria Auxiliadora dos SantosPaiva 45 

Maria Gabriela Pereira 

Maria C. Veloso Gonçalves 

Maria Emilia Ribeiro Veloso 

Dagmar Varella Ribeiro 

Maria Alaíde Badini 50 

Geralda de V. Bastos 

Francisco Geronimo Carneiro 

Zelia Moreira 

Zelia Oliveira 

Lyse Marotta 55 

Aurea Coelho Neto 
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INSCTm04121966  - (Fólio 3) 

 

Termo para assinatura dos paraninfos do batismo do sino Gonçalo em 1966  

 

 

Fonte: Microfilme: Rolo 047, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática INSCTm04121966  - (Fólio 3) 

 

Edith Guimarães Almeida 

Ephigênia Stella Pereira de Carvalho 

Myrthes de Carvalho 

Elisa Gramigna Ferrari 60 

Marcel V de Carvalho 

Francisco [Queiroz] de Almeida 

Paulo [ilegível] 

Pe[ilegível] Peres 

João Guilherme Barreto 65 

[ilegível] 

Pedro [ilegível] de [ilegível] 

Omar R. Fortes 

José Benedito Neves 

José Torrecilas 70 

Angelito da Silva Coelho 

[Al]cenio Jose [ilegível] 

[A]dilson Ferreira 

Fran cisco Barroso 

J[ilegível] Roque Ferrari 75 

José M. Cardeira 

José A[urio] de Paula Filho 

Jose R[ubens] dos Santos 

[ilegivel] [ilegível] [ilegível] 

José Pedro Ponciano Gomes 80 

[ilegível] [legível] 

José Neu do E[spírito] Santo 

Terezinha Carvalho Pereira 

Ca[ilegível] Sacramento 

José Felipe Vieira  85 

[ilegível] 

Aristides Lobo Leite 
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INSCTm04121966  - (Fólio 4) 

 

Reprodução do Termo para assinatura dos paraninfos do batismo do sino Gonçalo - 

1966  

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 047, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCTm04121966  (Fólio 4) 

 

[ilegível] Mendes 

João Baptista de Lima 

Milton M. Soares 90 

Fortunato Guimarã[e]s 

Francisco Solano da Costa 

Jose Teodoro da Silva 

Antonio Perrus [ilegível] 

Daniel Firmino Nolasco 95 

[ilegível] Maria de Godoy 

Geraldo Pinto da Rocha 

José Teixeira de Carvalho 

Teofilo Fortes 

José Gregorio do Nascimento 100 

José [ilegível] Santos 

Francisco Augusto da Silva 

[Rubrica] 

Aurea Resende Magalhães Gomes  por si e por 

Ilka da Costa Simões 105 

Geralda [P]ala Araujo 

Raimundo da Silva 

Murilo Castanheira 

João E. Gomes 

[ilegível] 110 

Wilson André da Silva 

Rosalino Gonçalves 

[ilegível] [ilegível] Ferrari 

Jose da S. Coe[[e]]lho 

Jose Gomes da Silva 115 

Maria das Mercês Rafael Cruz 

Rita de Araujo Silva 

Salv[a]do[r]de Aguiar Brandão Filho 

[ilegível] 
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INSCTm04121966  - Manuscrito – (Fólio 5) 

 

Reprodução do Termo para assinatura dos paraninfos do batismo do sino Gonçalo - 

1966 – Fólio 5  

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 047, Volume 004, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática - INSCTm04121966  - (Continuação) 

 

Antônio Ferreira Lino 120 

[ilegível] Simão da Silva 

Agenor José da Silva 

Aires Antônio Neves 

José Alfenas 

José [ilegível] [ilegível] 125 

José Pio Mou 

Accacio de Paula Alves 

[ilegível] M. a. Lace[rda] 

Geraldo Rodrigues dos Reis 

Antonio Alves de Andrade Filho 130 

Estevão Gonçalves Pereira 
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz  

 

ISRPLç1738-1739  

 

Lançamentos relativos à fundição de sino e aquisição de cobre 

1738 para 1739 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1738-1739 

 

 

 

 

 

DespeSa que fez othiSoureiro da Irmandade esteanno de1738 annos 

[ilegível] [ilegível] Padre bbaptista Ferreira da Silva o Ceguinte 

 

 

Pello Custo de Carreto e quintos do Cobre.................................................... 28  ¼ 80 

Pello que dej ao Sineiro de fejtio dos Sinnos..................................................140 – 
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ISRPLç1739/1740  

 

Lançamentos referentes a aquisição de bronze, telhas, tijolos e mão de obra para o sino 

– 1739/1740 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 



   

149 

  

Edição semidiplomática  -  ISRPLç1739/1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello Custo dos bronzes para os Sinos                                                       30   

Pello Custo de telha e tejollo para as tores                                                 27 

Pello Custo dos jor nais dos carpintejros que traualharã nas tores            231  ¼ 
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ISRPLç1740  

Lançamentos referentes à material para o sino: madeira, tábuas, conserto de badalo e 

ferragem para o sino - 1740 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello Custo da madejra que se Comprou para as tores  estejos [[estejos]] 

e portais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - -     45 - - - 6 

Pello Custo do taboado de Canella perta eparda para as tores...- - - - ....         84  

Pello Custo do fejtio daferajem dos Sinos eConserto dos badallos    - - - -      15_____ 
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ISRPLç1742  

Lançamento referente a aquisição de ferragem para a porca do  

Sino - 1742 

 
Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1742 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ouro dehuns ferrinho para a porca do Sino  - - - - - - - - - - - -  ¾ -                   
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ISRPLç1742 /1743 

 

Lançamento contábil referente a pagamento de tijolos para as torres – 1742/1743 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1742 /1743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ouro, que sedeu a Roque Pinto, que selhe devia de huã conta 

[espaço] antiga de tiijollo para as torres  - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 21   6  
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ISRPLç1743/1744  

 

Lançamento contábil referente a conserto de sino – 1743/1744 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1743/1744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ouro aBento Antonio doConcerto do Sino, edehumas fechaduras........  10      -      - 
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OSRPLç1749  

 

Lançamento referente a pagamento por serviços na torre - 1749 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OSRPLç1749   

 

 

 

 

Dezpezas das obras, emais gastoz 

Ouro que se deu aos pedreiros de consertar as torres, etelhado   

e paredes. offeçiais João da Rocha, eBernardo Duarte ................................... 22  - 

 

 5 

Ouroque Sedeu a Jozé Antonio gonçalves mestre Ferreiro de conserto dos ferros 

da torre...< x x x>.................<R. 351>...............................<ilegível>...................   4 ½  1
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ISRPLç1750  -  Manuscrito 

 

Lançamentos referentes a feitio de sino e porcas - em 1750 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello que se deo aLourenço da Costa de Feitio do Sino, e metal para odito- - -      176   -      - 

Pello que se deo ao Ferreiro da Ferrage para odito Sino, Como oSeu ferro - - - -      11    

-      - 

Pello que se deo pello Feitio da porca        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        6     -     - 
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ISRPLç1751/ 1752  - 

 

Lançamento referente a fundição de sino pela segunda vez - 1751 para 1752 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1751 – 1752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello que Se deo aJozé dos Santos de Fundir o sino Segunda vez              32     -     - 

Pello que Sedeo por 2 arrobas de metal, quese Comprou para  

Se ajuntar ao dito sino                                                                                   16     -     -     

Pello que se deo a Manoel Gonçalvez Carapina31 de por o dito na torre         -    ¾     

                                                      
31 “Carpinteiro e carapina muitas vezes são ofícios que se confundem, como aconteceu com Manuel 

Francisco Lisboa” (BAZIN, 1956, p. 42) 
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ISRPLç1753-1754   

 

Lançamentos efetuados referentes a ferragens de sino- 1753 para 1754 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1753-1754 

 

 

 

 

 

 

 

Pello queSe deo por 2 arrobaz de chumbo para botar naporca doSino grande      6      ¼      

Pello queSe deo aofficial que Consertou a dita porca    -  - - - - - - - - - - - - - -               ¾    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello queSedeo de Consertar as braçadejras doSino, e fazer outra                           1     - 
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ISRPLç1761/1762a  - 

 

Lançamento contábil – compra do relógio para a torre – 1762 

 

.  

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1761-1762a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despeza feita Com o relojo que se fez para  

adita Capella Eh o seguinte 

Pello que se deo [ilegível]                                                                             290$000 
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ISRPLç1761/1762b  - 

 

Lançamentos referentes à construção da torre e colocação do relógio – 1762 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1761-1762b 

 

 

Vem da lauda Atras --------------------------------------------                 290$000 

Pello quese deo Ao dito de fazer aferraje do Sino 

grande                                                                                                   [ilegível] 

 

Pello que se deo ao dito de dourar  os dous sinos e pin 5 

tar.a torre do relojo...................................................                             [ilegível]. 

Pello que se deo.ao ditofazer duas Cordas para o relogo...................... 2$400 

Pello que se deo ao dito  de fazer hum canudo para o [ilegível]........... 

Pello quese deo ao dito de acresimo de mudar o mos trador 

do relogo................................................................................................... 10 

                                                   Soma despeza do relogo- - - -              342  600 

 

 Despesas Com atorre do relogio 

Pello que se deo a Henrique Gomez de Concerto 

datorre, defazer hum mostrador 19 dias a ¾ por dia .................          14/8as  2/4  15 

Pello que Sedeo a Jozé [ilegível] de seu trabalho.........................        10      

Pello que Sedeo de Madeiras etaboádo para a dita torre.............        14     ½  

Pello que Sedeo de 2 libraz deOuro para dourar ossinos.............          3  ¼  4 

Pello quese deo de Ólio e alvayade a João Gonçalvez Braganca         5  ½   4 

Pello quese deo de Ólio etintas para o mo[s]trador e torres 20 

a Antonio Gomes de Mello - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -        9  ¾  

Pello que sedeo de 10 libraz dealvayade a Jozé Pereira Carneiro.....   2  ½  4 

Pello que sedeo de 24 alqueirez de Cal para as torres - - - - - - - - - -    6 

Pello que se deo de 2 alqueirez de Cal branca - - - - - - - - - - - - - - -    2_____ 

                        Reduzidas de [ilegível] saõ .....81$450                               67/as  ¾   4 25 

          Junto Com a Conta asima                342$600 

emporta adespeza dorelogo 

e torre-----------------------------------------424$050 

Que abatendo 75/8 que se tiraraõ 

de esmollas                                       Por Petição para o dito 30 

relogo. 

E abatendo mais 82/8  ¾   de 24 arrobas 

de ferro que leuou o relogo, e o dito  

ferro pertense a Irmandade quetudo o 

emporta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 189$300 35 

                                                                234$750 

Fica emportando a dezpeza que se fez Com o relogo- - - - - - - - - - 234$750 

          Que reduzida a dita quantia por Oitavas Saõ- - - - - - - - - - -  195/8 ½ 10 

 

Despeza feita Com a festa atraz emais dezpezas - - - - - - - - - - - - - -704/8 3/4 40 
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ISRPLç1765  - 

 

Lançamentos referentes à obras na torre – 1765 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello que Se deu por hum pâu para fazer apiramola da torre - - - -  3  ¼ 

Pello que Se deu a Joze de Araujo de fazer a dita piramola - - - - - - - 4 

Pello que Se deo a Henrique Gomes mestre pedreiro do - - - - - - -   4   ¾  

[espaço] telhado datorre da piramola - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  

Pelo que Se deo a Antonio Bento da chapa de chumbo 5 

[espaço] para apiramola  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --   2  ¾  4 



   

172 

  

ISRPLç1770 /1771  -  

 

Lançamento referentes à manutenção do relógio e chumbo para a torre - 1770 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1770 /1771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello que Se deu aAntonio de Crasto Lobo de dar corda 

                    A Relógio deSua proçaõ............................................. 20   -   -  

Pello que Sedeo ao Pedreiro Pedro Lourenço de 

Conçertar o telhado, e torres da Capella.......................................     20  ½   6 

Pello que Sedeo de hũas chapas de chumbo para as torres...........        3  ½       254$1/4 6 5 

                                                                                                                            663$3/4 6 
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ISRPLç1776/1777  -  

 

Lançamento referente a pagamento efetuado a Antônio de Crasto Lobo para 

manutenção do relógio – 1776 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 



   

175 

  

Edição semidiplomática  -  ISRPLç1776/1777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo queSe deu aAntonio de Crasto Lobo, deSua porçaõ, dedar cordas 

aoRelogio, eóbras que fez para aIrmandade, do Seu officio de  

Ferreiro......................................................Recibo folha 3. .................................28  ¼   6 
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ISRPLç1782/1783  -  Manuscrito 

 

Lançamentos referentes à compra de cobre para o sino - 1782 /1783 

  

 
Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1782-1783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por 1 Libra e meya deCobre velho para oSino              -     ¼      4 

Por  1 Libra dita                      -     ¼     4     

Por Libra e meya dita            -      ¼     1  

Por 5 Libras dito            1     ½     2 

[espaço] 1 Libra e ¼ dito               -      ¼     2 5 

Por 5 ½ Libras dito                1      ¾      

Por 5 Libras dito                      1     ¼      
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ISRPLç1783/1784  - 

 

Lançamentos referentes à compra de cobre para o sino 1783/1784 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1783/1784 

 

 

 

 

pelo que Comprou de cobre ao Frutuozo, para oSino -                                 ¼    7 

pelo que pagou de cobre aDorotea deAntonio de Souza para o dito    -       ¼     5  

Pelo que Comprou de cobre aoLivreiro Domingos Jozé Marques        -       ½      
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ISRPLç1784/1785  - 

 

Lançamentos referentes à compra de cobre e chumbo – 1784/ 1785 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1784/1785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pelo que Sepagou de cobre para oSino a João Simoens - -           3     

a Thereza de Andrade de cobre para o mesmo Sino                     2    ¾      

 

a Antonio Pereira Malta deduas Taboas para a porta da Torre    -     ¾     2 

a Joaõ Dominguez de chumbo para as portas                                -      -     6 5 

a Domingos Marinho de pregos                                                      -     ¾     2 

a Jozé Antonio de cobre para o Sino                                              2    ¼          
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ISRPLç1784/1785b  - 

 

Lançamentos referentes à compra de cobre - 1784 /1785 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 132, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1784/1785b 

 

 

 

 

 

aFrancisco daCosta de Cobre para o Sino...............  1    3 

 

a Jozê deBarros deCobre para o Sino.....................    1  ¾  2 

 

a hũ preto daCidade deCobre para oSino ..............        ½  4  

 

Mais deCobre para o Sino ......................................    1   
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ISRPLç1834  -  Manuscrito 

 

Lançamento referente ao pagamento por conserto no relógio – 1834 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 060, Volume 133, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPLç1834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pello que se pagou ao Thenente Bernar 

dino do Conserto que fes no relogio 

daCapella aquantia de ............................11$600 

ecomo recebeu asina                                               109$600 

Bernardino d[e] Sen[a] Barboza             362$400               5 
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ISRPTm19111871  - 

 

Termo de deliberação sobre o direito aos dobres no sino grande – 1871 

 

Fonte: Microfilme Rolo 58, Volume 125, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPTm19111871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de deliberaçaõ sobre o direito que 5 

tem aos signaes ou dóbres no sino grande 

os Irmaõs que servirem de Juizes, Es- 

crivaẽs, Thezoureiros e Procuradores, da  

Irmandade de Nossa .Senhora do Rozario e os  

Juizes de Santa Efigenia. 10 

Aos dezenove dias do mes de Novembro  

de mil oitocentos e setenta e um em o Con   

sistorio da Capella de Nossa Senhora do   

Rozario do Alto da Cruz, reunida a Meza   

administrativa e mais Irmaõs dos Irmaõs  15 

da Irmandade tomou-se a deliberaçaõ de  

estabelecer como regra invariavel a respei  

to de dóbres no Sinno grande o seguinte 
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ISRPTm19111871 

 
Reprodução do Termo de deliberação sobre o direito aos dobres no sino grande – 1871 

 
Fonte: Microfilme Rolo 58, Volume 125, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  ISRPTm19111871 

 

 

 
Primeiro Pelos Irmãos que tiverem servido de  15 

Juizes e de Escrivaẽs, Thezoureiros e Procu 

radores se faraõ no sino grande todos os  

signaes do estylo desde o momento em  

que fallecerem até a hora do enterro. 

[espaço] Segundo Por aquelles individuos, sejaõ ou  20 

naõ Irmaõs, que servirem de Juizes de 

Santa Efigenia e derem de joia de deseseis   

mil reis (16.000) para cima também se  

faraõ os mesmos signaes no sino gran 

de. [espaço] Terceiro Finalmente; aquelles indivi  25 

duos que forem eleitos Juizes e naõ   

concorrerem [c]om as respectivas joias naõ  

teraõ direito algum ao signal ou dóbre  

no sino grande, não assistindo aos seus   

herdeiros ou representantes o direito de  30 

fazer reclamaçaõ alguma por semelhan=  

te falta, visto como esta regalia ou  

distincção só deverá ser conferida à  

aquelles que tiverem satisfeito as suas   

joias, e aos Escrivaẽs, Thezoureiros e Pro 35 

curadores, os quaes naõ saõ sujeitos pelo  

Compromisso ao pagamento de joias. E   

para constar se lavra o presente Termo  

o Juiz Florencio Fernandez de Jezus. 

No impedimento do Escrivaõ 40 

Antonio Pinheiro d’Ulhoa Cintra 

Antonio Dias Ribeiro 

Vicente Fernandez. Vieira     
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ORDEM TERCEIRA DAS MERCÊS E PERDÕES 

 

OTMPAt27081939  

 

Registro da reunião da mesa administrativa no dia 27/08/1939 

 

  

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPAt27081939 

 

 

 

 

 

 

 

[espaço] Reunião da mesa administrativa da Veneravel  

Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercêz dos Perdôes convoca 

dos tambem os Senhores Difenidores um número suficiente para  

se tratar da festa que deve-se fazer por ocasião da  

benção do Sino e tambem sobre a festa da Padroeira Santíssima Vir- 5 

gem das Mercez, da maneira e forma que se segue:  

As duas horas da tarde do dia 27 de Agosto de 1939 no   

Consistorio da Capella de Nossa Senhora das Mercez dos Perdôes 

onde se achavam presentes os Senhores Samuel de Salles Netto, 

Prior – Jozé Carlos de Oliveira, o Thezoureiro – Caraciole Emilio de 10 

Jesus, Procurador. Sylvio Alves Cezario, Irmão Vigario eleito 

á ultima assemblea, Alberto Theodoro de Faria, Definidor 

e Sylvio Guimaraes, tambem ex Definidor, que retirou- 

se por motivo de outro compromisso, porem prometeu dar 

valor a todo o feito da presente reuniaõ e por isso tam- 15 

bem assinará, o presente termo: oSenhor Prior abrio a ses- 

são e deo a palavra ao Secretario esse desenvolveo  

dizendo, que, embora no termo da ultima reunião 

conste que por deliberação da mesa reunida não 

haveria novenas no presente ano, devido as coi[n]- 20 

sidencias de novenas em São Francisco e nas Mercez  

decima, porém a chefa da orchestra, Dona Zizinha 

Cruz, telefonou por diversas vezes ao secretario 

para apresentar o seu dezejo que tém de haver 

as novenas nas Mercez dos Perdôes, “se bem que  25 

em palestra nos disse: os Senhores procedendo  

desse modo, estão desmoronando as couzas antigas,  

por isso apresento aos Senhores que se acham pre 

sente a fim de Julgarem como lhes convier, sendo,  

que, o seu32 parecer se bem que, já bastante can 30 

çado, com os grandes afazeres, mas para dar sa  

tisfação ao publico que tanto se interessa pela as 

novenas e tambem que, quase se tem obriga 

                                                      
32 O escriba parece ter escrito ‘seu’ por cima de ‘meu’.  
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OTMPAt27081939  [Fólio 2) 

 

Registro da reunião da mesa administrativa no dia 27/08/1939 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPAt27081939 (Fólio 2) 

160 

<Pe. Carvalho> 
[

[obriga]]ção, não só pelo conteúdo do termo da sessão digo,  

da reunião do dia 22 deJunho do corrente, como tambem  35 

da redação das cartas que foram espalhadas aos Irmãos, cuja   

redaçaõ diz, que péde auxilio para as tradicionaes novenas das   

Mercêz de modos que, ... deixa para os Senhores julgarem como   

lhes convi er. Pedio a palavra o Irmão Sylvio e disse, que ante   

cipadamente havia dito a Dona Zizinha, que, no caso de ha-  40 

ver novenas, elle havia de se comprometter com a hora   

certa, e no caso de haver quinquenas em São Francisco a nove-   

na seria primeiro, - pedio uma parte o procurador e disse  

que, nesse caso em São Francisco primeiro e aqui depois, fican   

do um delles incumbidos de levar ao conhecimento  45 

da regente da orchestra, em vista de todas essa apresen-   

tações, o Prior poz em votação, dizendo que os que apro-   

vasse que se fizesse as novenas quizessem se   

alevantar, todos se levantaram, portanto foi aprovado   

por todos. Disse mais o Prior que ia por igualmente   50 

em votaçaõ quanto a procissão, pelo facto de estar retro   

decedido haver, porque havia ficado assentado não haver  

as novenas e sim a procissão de maneiras, que, aquelles   

que forem de acordo que haja a procissão de Nossa Senhora   

das Mercez, queira se alevantar; todos se alevantaram por   55 

isso ficou assentado haver tambem a procissão, quanto   

a hora ficará para se resolver quando estiver mais prestes a   

chegar; quanto a armaçaõ do andor ficará a cargo do   

Irmão Procurador. Pelo Senhor Thezoureiro foi dito, que, de uma   

vez que está decedido que a nossa Padroeira sahe em pro-   60 

cissão, propõe que ao sahir para a procissão toque os sinos to- 

dos das duas torres em signal de homenagem a Santíssima Virgem   

foi aprovado unanime[me]nte. Pelo IrmãoSylvio foi dito que o bap-   

tizado será no domingo proximo dia 3 de Setembro se Deus   

quiser, conforme ficou tudo assentado. E para cons-   65 

tar eu Manoel José dePaivaJunior Secretario da Ordem
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OTMPAt27081939  - [Fólio 3] 

 

Registro da reunião da mesa administrativa no dia 27/08/1939 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPAt27081939 (Fólio 3) 

 

 

escrevi, e assino, com os demais Irmaos presentes 

O Prior 

O Thezoureiro 

O Procurador 70 

O Vigario do Culto Divino 

 

 

ManoelJosedePaivaJuniorSecretario   
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OTMPAt10091939  -  Manuscrito 

Ata referente à benção do sino Antão - 10.09.1939  

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPAt10091939 

O Sino foi bento as 15horas [ilegível] 

mais ou menos, tendo terminado a  

benção pouco antes das 16 horas. Em  

seguida foram tiradas algumas photografias. 

Subiu para a torre do lado direito 5 

da Egreja ás 16 horas tendo levado mais  

de quarenta minutos em conduzil-O 

ao logar com os respectivos pertences.  

Irmãos e demais pessoas que o condu- 

siam a Torre e o colocaram.  10 

Thomé José de Oliveira 

Sylvio [Alves] Cezario 

Christovão de Miranda 

José Affonso Macedo 

Benedicto [Ilegivel]ta 15 

Pedro Alexandrino dos Santos 

Ipolito Gonçalves 

Estevam Gonçalvez 

Francisco Gon[ç]alves33  

O Sino Antão dobrou pela primei 20 

ra vez as dezoito (18) horas e  

trinta e seis minutos. 

Assistiram [o] dobro:  

Antonio Rodrigues Pena 

Paulo de Brito Cabral   25 

Christovão de Miranda 

SubTenente José Honorio de Paula Filho 

Thome José de Oliveira 

José Macedo 

Antonio Felicissimo Junior 30 

                                                      
33 O ‘ç’ de Gonçalves está com mancha de tinta por cima. 
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OTMPAd05111856 

 

Atestado referente à obra da torre – 1856 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 002, Volume 75, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPAd05111856 

 

 

 

 

Sendo eu chamado por parte do Senhor Francisco de  

Paula Machado, Mestre, e Administrador, que   

contractou o fixamento da torre da Capella   

de Nossa Senhora das Mercêz da Freguezia de   

Antonio Dias, e por parte da Meza o Senhor  5 

Francisco do Nascimento de Jezus para ambos   

examinar-mos a obra do referido fixamento  

da torre, então, correndo a fita da sapata até   

a simalha real, e desta até abaixo da grimpa,  

achamos conforme a planta, e com toda a per-   10 

feiçaõ, e por isso attestamos  debaixo da conscien-   

cia do nosso Officio que a julgamos nas circuns-   

tancias da sobredita Meza receber, e tomar con-   

ta da obra respectiva; e mais nada se contem.   

Em firmeza do que passamos o presente Attes-   15 

tado, em que nos as signamos nesta Imperial   

Cidade do Ouro preto em 5 de Novembro de  

1856.  

 

Vicente Mar tins Coelho  20 

 

Francisco do Nas cimento deJezus 
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OTMPCp06091939 

 

Correspondência encaminhada à Cúria solicitando autorização para proceder à  benção 

do sino adquirido - 1939. 

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 



   

201 

  

Edição semidiplomática  -  OTMPCp06091939 

 

Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor 

 

<Como pede, [ilegivel] [ilegivel]> 

<Mariana, 6 de setembro de 1939> 

<ConegoRafael ArcanjoCoelho [enc to Exp]> 5 

A Mesa administrativa da Ordem Terceira 

de Nossa Senhora das Mercêz e Perdões desta freguezia 

tendo adquirido um Sino para a dita 

Ordem collocar no Campanario da Igre- 

já da Ordem, Vem humildemente [ilegivel] 10 

gar a Vossa Excelência se digne conceder [licen] 

ça ao Reverendíssimo Vigario Capellão das or[ilegivel] 

proceder  à bençaõ do referido [ilegivel] 

[ilegivel] na formula do Ritual Ro[ma] 

no. Offerece a taxa respect[iva] 15 

Nestes termos 

Espera Receber Mercê  

OuroPreto, 5 de Setembro de 1939. 

Pela MesaAdministrativa, Vigário Padre Antônio Gabriel 

de Carvalho 20 

Visto Vigário Padre Antônio Gabriel deCarvalho 

Capellão da ordem 

Ao Reverendíssimo Senhor Padre Jose Rocha delego os poderes 

< Registre-se ao Livro[ilegível]> para, em meu lugar proceder 

                <da Curia [ilegível]>        a bençaõ do Sino 25 

                             <rubrica>            Padre Antônio deCarvalho 

  Tx. 10$000                       Era ut supra  
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OTMPIv1812 

 

Capa do Inventário da Ordem Terceira das Mercês e Perdões em 1812 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 55, Volume 52, Fotograma 058/081, Casa dos Contos, Ouro Preto  

(Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPIv1812   

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

         

                  

                                                                                               <Guedim> 

 

Inventario 

 

Dos Bens moveis que de prezen 5 

 

te se achaõ.  nesta Capella do= 

 

Senhor dos Perdoens, 

 10 

pertencentes a Confraria de= 

 

Nossa Senhora das 

 

Mercêz 15 

 

Desta Villa Rica [espaço] Saõ os Seguintes. 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

1812 
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OTMPIv1812b 

 

 

Inventário dos Trastes de Metal da Ordem das Mercês e Perdões em 1812 

 
Fonte: Microfilme Rolo 55, Volume 52, Fotograma 058/081, Casa dos Contos, Ouro Preto  

(Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPIv1812b 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                     6 

                                                                                                             Rubrica 

                                                                                                          <Goudim> 

Trastes de Metal 

 5 

 

     + <Hum Sino grande> 

 

+ Hum Sino meaõ. que peza SeisaRobas, emeia. 

+ E hum garrida que peza duas aRobas. 10 

+ Huma Campainha grande. 

+ Outra mais pequena.  

+ Quatro Bacias de Cobre, com que se tiram esmollas.   

+ Ehuma de estanho, para omesmo fim. 

+Huma Caldeirinha de estanho. 15 

+Hum Vazo de estanho. 

+Huma Salva de estanho.   <Naõ existe> 

+Huma Coroa de Cobre lavrada, de Nossa Senhora das Merces <hoje Dourada> 

+Huma Lampada de latam. 

+Quinze Tarjas de estanho pintadas, para as tochas. 20 

+3 Dois guinxos debronze do lavatorio. 

+Trez Cancellas de hostias. <existe só huma> 

+ Doze arandelas, de ferro de sepôr sera.  

+Duas balanças de meia libra, com Seus marcos.   <Existe só huma | sem pesos> 

+ Outra Balança de quarta, tambem com seu marco. 25 

+Huma Campainha meona 

3 Dois martelos de Armar   
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OTMPIv27091823 

 

 

Capa o inventário dos Trastes de Metal da Ordem Terceira de Nossa Senhora das 

Mercês e Perdões de 1823 

 
Fonte: Microfilme Rolo 55, Volume 53, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPIv27091823 

 

 

 

 

 

 

 

Este Livro hade servir para o Jnventario das Alfaias da ordem   

Terceira da Freguesia da digo da ordem Terceira de Nossa Senhora 

das Mercêz da Freguesia de Antonio Dias desta Cidade. Vai  

por mim numerado, e rubricado; e [Ilegivel] no finotermo d’En  

cerramento. Imperial Cidade do ouro Preto 27 de setembro de 1823 5 

Francisco Garcia [ilegível] 
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OTMPIv1823b 

 

 

Inventário dos Trastes de Metal da Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e 

Perdões de 1823 

 
Fonte: Microfilme Rolo 55, Volume 53, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPIv1823b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastes de Metal 

 

Tres Sinos, hum grande; hum meaõ, e   

huma Garrida . 

Huma Campainha grande 5 

Huma di ta pequena 

Quatro Bacias de co bre com que setira es  

molas  <existe hua >  

Huã dita de estanho para omesmo fim= < Naõ esta >  

Huma Calderinha de estanho 10 

Hum Vaso dito de estanho 

Huma Coroa de Cobre dourada que seacha   

servindo em NossaSenhora 

Huma Lampada de lataõ 

Quinze Tar j as de es tanho junta dos que   15 

Ser uem nas Toxas  < Não existe > 

Tres Guinxos debronze do lavalorio34  <existe> 

Tres Cancelas de Hosti as  < avia   Huma > 

                                                      
34 Escreveu-se “lavalorio” por lavatorio (cf. ocorrência no documento 67). 
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OTMPOç15.07.1873 

 

Cópia do orçamento para a construção da Torre e frontispício da Capela de Nossa 

Senhora das Mercês de Antônio Dias - 15.07.1873 

.  
Fonte: Microfilme Rolo 004, Volume 104, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPOç15.07.1873 

 

 

 

Copia do Orcamento da Torre e fronteispi  

cio da Capella de Nossa Senhora das Mercêz  

de Antonio Dias  

 5 

1 =  800. Carros de Pedra incluido nellas 40 

            de Lagaoñs para a Simalha e mais ornamentos a 2000= 1:600$000 

 

2  =  700. Alqueires de Cal preta para todo o grosso =  

         da alvenaria argamassa para os or=  10 

         namentos e Re bo co                   a 1$000 reis                    700$000 

 

3  =  80 = Jornaes de 1 Mestre pedreiro para 

             dirigir toda a Obra       a  5$000 reis                               400$000 

 15 

4 = 450 ditos de 1 official de pedreiro para 

         a grossa alvenaria ornamento Reboco e 

          lavrar alguma Cantaria a 3$000.                                     1:350$000 

 

5 = 450 jornaes de hum Servente para  20 

          a confecçaõ de Reboco carregar . 

           agua e mais Servisso a 1$000                                              450$000                                

                                                                           Somma Total.    4:500$000 

 

              25 

 

                     Ouro Preto. 15 de Julho de 1873 

 

                   Assignado pelo Enginheiro Doutor Joaõ Victor de 

                                     Magalhães Gomes.   30 
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OTMPRb22101793 

 

Recibo emitido por Pedro Ribeiro França - 22.10.1793 

 
Fonte: Microfilme Rolo 056, Volume 59, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

 

                                     Recorte e ampliação do recibo acima 
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Edição semidiplomática  -  OTMPRb22101793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebi do Procurador da Jrmandade de Nossa Senhora das Mercez de Antonio  

Diaz Manoel daSilva    

Marquez Coarenta, e Coatro oitavaz de ouro, defundir  

hũ Sino de tre  

ze a Robas, emeya libra de fundiçaõ, e acrecimo, e por verdade este mandei paçar  5 

eeu aSignei Villa Rica 22 de oitobro de 1793  

                            Pedro Ribeiro França  
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OTMPRb09111793 

 

 

Recibo emitido por Joaquim Coelho Pereira - 09.11.1793                         

 
Fonte: Microfilme Rolo 056, Volume 59, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

 

Recorte e ampliação do recibo acima 
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Edição semidiplomática  -  OTMPRb09111793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebi doProcurador da Irmandade de Nossa Senhora das Merces daFreguezia de 

Antonio   

Dias Oito oitavas deOuro dehũa aroba de Bronze que mecomprou  

para  oSino que fez digo que sefundiu dadita Irmandade Villa Rica 9 de -  

novembro de 1793 5 

                                        Joaquim Coelho Pereira 

 <Saõ 8 oitavas> 
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OTMPRb25111795 

 

Recibo emitido por Manoel Joze Machado - 1795. 

 
Fonte: Microfilme Rolo 056, Volume 59, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

                                     Recorte e ampliação do recibo acima 
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Edição semidiplomática  -  OTMPRb25111795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebi do Irmaõ Thizoureiro da Irmandade daSenhora  

das mersses o Capittam Domingos da  

Rocha Pereira aquantia de quarenta Oitavas  

e meya deouro aConta dos Sinos  

que fis a mesma Jrmandade e por ter recebido  5 

adita quantia lhe paso este por mim feito  

e aSinado Villa Rica 25 de novembro de 1795 

                                   Manoel Joze Machado    

São 40/oitavas e ½ 
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OTMPRb29041811  

 

Recibo emitido por Jozé Gomes de Andrade - 1811. 

 
Fonte: Microfilme Rolo 056, Volume 59, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

                               Recorte e ampliação do recibo acima 
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Edição semidiplomática  -  OTMPRb29041811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Número 34 

 

 

Rezeby daIrmandade de Nossa.Senhora dasmerces Sete oitavas e Co  

arto deouro por aConta dafundisaõ doSino e porverdade pa  5 

co oprezente  Villa Rica 29 deAbril de 1811 

 

               Joze Gomez de Andrade 
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OTMPTm13031768  

 

Termo para a factura do sino -1768 

 
Fonte: Microfilme Rolo 04, Volume 31, Deliberações, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm13031768 

 

 

 

 

 

 

Rubrica  <30> 

Termo que faz o Iuiz emais Irmaõs desta Irmandade     

de Nossa Senhora das Merces erecta nestaCapela do Senhor dos Perdoẽz     

sobre afactura doSino 

 5 

 

A Os treze dias domês deMarço demil Sette centos, e- 

Sessenta eoyto nestaCapela do  Senhor dos Perdoẽnz onde Seacha   

erecta esta Irmandade naCaza do despacho dela em que Se acha   

vão OProtetor Iuizez Procurador Escrivam, eos mais Irmaos della   10 

alem dos subrogados ahi foy proposto pelo Irmaõ Iuis Ioze   

Manoel deBrito que como esta Irmandade Seachava faltade   

hum Sino para fazer Sinais pelos Irmãos que falescem, e esta falta  

ocazionou aque Iuntos sahissem atirar esmolas pelos [ilegível] para  

aIuda domesmo, e alguas Sehaviaõ recebido que se achavaõ   15 

empregadas em huma Aroba deMettal, Se desse Or dem   

a fundir o dito que pouco35 maiz ou menos tivesse Oyto arrobas   

de pezo, e que attendendo aexperiencia, epublicidade que nenhum  

outtro opoderia fazer maiz perfeito que João Antonio, e sea   

char este aoprezente com forno feito emque Vazou as pessas   20 

e o Sino d eSanta Anna era Util fosse chamado, e com   

elle seajustasse oque ouvido uniformemente por todos   

Sedetermin ou viesse o dito Joaõ Antonio com o qual se ajuz,   

tou e pa[c]toou que conservasse o forno no estado em que   

sea chava, e que noprincipio de Ag <Iunho> Seria por Carta cha   25 

mado da Villa do Sabará para onde se transporta para hir fun  

dir odito Sino dando esta Irmandade Oyto arrobaz do metal   

epagandoselhe algum excesso que ouver, como milhor se de   

clararà em obrigação particular que selhe ha de passar   

naoccaziaõ que vier achamado desta Meza a que seo[bri]   30 

gou, Levando de feitio [Seis] Oytauaz de Cada arroba     

                                                      
35 Arabesco em tinta azul contrastando com a tinta preta do texto.  
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OTMPTm13031768 (Fólio 2) 

 

Termo para a factura do sino- 1768 (Fólio 2) 

 
Fonte: Microfilme Rolo 049, Volume 31, Deliberações, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm13031768  (Fólio 2) 

 

Cujo emporte de feitio naõ tem duvida esperar té  

afestividade vindoura destaIrmandade, e cazo senaõ possa   

dehum Iacto con cluir no dito tempo toda a Soluçaõ   

esperar a quele que Omesmo ajustar com esta Irmandade para   35 

resto, ficando os Irmãos com aobrigaçaõ deSahirem  

neste tempo que medeya thé os fiñs deMayo repe 

tidas vezes 36 à recadar as esmolas prometidas para 

omesmo, e pedir outras fazendo toda a deligencia 

perciza, depois daqual oque faltar suprir esta Ir =   40 

mandade pelo seu Erario por ser tudo em uti =  

Lidade damesma, e ficar o dito Sino nesta Capela   

ede como todos concordaraõ, mandaraõ, ou rogaraõ   

ao Irmaõ Subrogado que prezente Seachava Joaquim   

deLima, eMello que este fizesse por Onão querer Lavrar   45 

oIrmaõ Escrivam actual, eSer deVoto contrario sendo 

ou nico que o repugnou dia eera ut supra – declaro que  

ta mbem a Signa o dito Joaõ Antonio emcomo seobriga   

afactura dodito Sino com asClauzulas mencionadas 

 Joao  + Manoel de Brito   50 

                                        Sebastiao Joze Soares de Aguillar  

                                        Agostinho Pereira vila Nova    

                                               Jeronimo + Mendes 

Antonio Rybeiro Dias  

Coronel Joze Rodrigues desouza 55 

Joaquim [Godoy] de Maciel 

Joaõ Cosme Moreira                                       Miguel de Abreu 

João [ilegível]                       Gonçalovieira de Sa 

                                               Francisco Lucas 

Joze Vieira                                Bernardo  +  de Crasto Freire 60 

Vicente GonçaLvez da Sylva  +            Sebastião Alvarez 

                                                 Visente daSilva Torrez 

                                                      
36 O escriba parece ter escrito inicialmente “mezes”, tendo sobrescrito a letra “U” sobre a letra “m”, 

resultando em ‘vezes’.  
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OTMPTm06101793  

 

 

Figura 75: Termo de Ajuste assinado com Pedro França para fundir o sino - 06.10.1793  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm06101793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Termo que faz aMeza do ajuste de Re fundir o Si   

                                                          no com o Senhor Pedro França 

 

Aos Seiz dias doméz de Oitubro de 1793 nesta Capella de Nossa   

Senhora das Mercêz dos Perdoiz, estando prezentes, o Juiz,  emaiz   5 

officiaiz ahi foi dito pelo Procurador,  que se achava quebrado o Si -  

no que hera justo que semandace fundir, eLogo se ajust ou, a Se  

fundir hũ Sino dedoze arobas, e logo o dito Senhor Recebeo noue  

arobas  emeya  ehuã Livra, digo noue a robas, e onze Livras  

aSaber em bronze, cobre, eEstanho, e damoz emtudo Ca -  10 

torze Livras de quebras, que se abateraõ no Recebimento, e fica -  

mos justos, e contratados de lhe pagarmos trinta, e huã oita- 
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OTMPTm06101793  -(Continuação) 

 

 

Termo de Ajuste assinado com Pedro França para fundir o sino - 06.10.1793 (Fólio 2) 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm06101793  (continuação) 

 

 

                                                                                                                                  <206> 

[[oita]] vas deouro pelo trabalho da fundiçaõ, e n os hade dar o Sino<rubrica>   

Sem falha, ede feito, ecomo se aSim se tratou se mandou    15 

Lavrar este termo emque se aSignaraõ junto com migo que Sir  

vo deEscrivaõ no em pe dimento do actual que o Es[[Es]]Crevi e 

aSignei  Juliaõ Caetano Ferreira                                        

                                                                       O Juiz Ignacio de Souza Rabello 

                                 Pedro França                      20 

 O Commissario Padre Francisco de Almeida Pinto 

                                                                            Manoel da Silva Marques    

Raimundo Corea Vieira                                                Procurador 

Ambrosio [ilegível] Reis 

                                                                   Manoel da Silva 25 

         Francisco Antonio de Souza 

Signal de Mathias + Ferreira                               Caetano Simoinz de Payua 

 

Manoel daSilva Gama                                          Joze de Souza [ilegível]  

Luçianno Pires de Azevedo                                   Ciriaco Ribeiro deCarvalho 30 
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OTMPTm22101793 

 

 

Termo de Aceitação do novo sino por Pedro Ribeiro França em 22.10.1793  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 049, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm22101793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo que faz a Meza, daAceitaçaõ 

doNovo Sinno, que Semandou fundir pelo  

Mestre  Pedro Ribeiro França 

 

Aos vinte edous Dias do méz deoitubro de mil eSete Centos   5 

e noventa etrez, nesta Capella da Irmandade deNossa Se  

nhora dasMercêz, do Senhor Iezus dos Perdoens, estando prezentes o   

Iuiz, e mais o feciais dameza áctual: Ahi, entregou o   

Mestre Pedro Ribeiro França oSinno que fundio por ordem 

desta Irmandade; eSendo portoda meza Examinado, aa-   10 

charam emtudoperfeito; eSem máculla alguma; Com o pe-  

zo detreze aroubas, e meja Libra e que naõ duvidavaõ aCei-  
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OTMPTm22101793  -(continuação) 

 

Termo de Aceitação do novo sino por Pedro Ribeiro França em 22.10.1793 (Fólio 2) 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 049, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática -  OTMPTm22101793 

[[ACei]]tar odito Sinno, eSatis fazer aodito Mestre a-   

qu antia digo Comopezo de treze arobas e meja Libra   

Liquidas; [ilegível] das quais abatidas doze arobas que   

ao todo, deo aIrmandade,  Liquidas de dezoito Libras, que Se-  

deo <de quebras>, ao, Mestre fundidor, Seachou aver de aCréssimo huma   

a rouba e meja Libra, pelo qual aCressimo pedia o ditoMestre  

fundidor dezaSeis oitavas; porem, por Com posiçaõ que   

neste ácto Sefez, Secontentou elle que lhe dese a Irmandade   

treze oitavas; as quais ûnidas Com trinta ehuma oitavas   

deouro do aIuste da fundiçaõ doSinno, vem a im portar o -  

que deve aIrmandade aodito Mestre fundidor, quarenta37 e quatro  

oitavas deouro, Cuja quantia Recebeo elle neste acto, de que  

passou Recibo noLivro delles a folha 58. Com oque Sedeo  por pa-   

go eSatisfeito, eSeobrigou a naõ repetir mais nada   

desta Irmandade, aqual Sedeo por entregue doSinno pelo 

achar aSeu Contento: e decomo aSim o dicerão manda-   

ram Lavrar o prezente termo, emqueComigo huns, e outro Se- 

aSignaraõ; aIrmandade em Como o resebeo, eoMestre fun-   

didor, em Como o entregou, Eu Iuliaõ Caetano Fe-   

rreira, que Sirvo de EsCrivaõ no empedimento do actual, que o 

EsCrevi eaSignei Juliaõ Caetano Ferreira 

                                  Pedro Ribeiro França 

Francisco de Almeida Pinto                             Ignacio de Souza Rabello  

              Capellam                                                   Juiz 

Caetano Simoens de Payva                        Elias Franco [ilegível]reado 

Sebastião Dias de Nobre                         Signal de  Messias + Ferreira de Matos 

Apollinario Ferreira de Mattos                 Raimundo Correa Vieira 

                                                           Vituri a no Caetano  

                                                            Francisco An tonio de Souza 

Manoel da Silva Marques                       Alberto da Costa Reis 

Manoel de Soza                                 Ignacio Carvalho Almeida 

Ciriaco Ribeiro da Cunha[ilegível]                     João de Barros Correa                          

JozedeSouza Fort[es]                             

Lucianno Pires de Azevedo                Manoel deSouza Gomes 

 

  

                                                      
37 O “a” da sílaba “-ta” está borrado. 
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OTMPTm31051795 

 

Termo que se fez com Manoel Jozé Machado para se fundir de novo o sino 

- 31.05.1795 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -- OTMPTm31051795 

 

Termo que faz améza para Se fun 

dir de novo oSino, e aIuste que 

Sefez comosenhor Manoel IozeMaxado 

 

Aos trinta ehum dias do mez deMayo demil Cete Centos   5 

noventa e Cinco, nesta38 Caza do despacho, e Concistorio   

daIrmandade deNossa Senhora das Merces do senhor Bom[[bom]] 

Jezus dos Perdoens, honde Seachavaõ prezentes o Iuiz   

E mais officiaez eIrmaons mezarios; ahí foidito pelo  

Irmaõ Procurador que Seachava quebrado osino gran-  10 

de eque éra precizo mandarse fundir; elogo foi   

chamado o dito Manoel Joze Machado39, Com o qual Se-   

aIustou afundiçaõ do dito Sino, a rezaõ dequatro oitavas  

de ouro, de feitio de Cada arouba, advirtendo porem, que   

todo metal que o offecial puzer do Seu Será obrigado  15 

a Irmandade aSatisfazer a meja oitava porcadaLibra,  

e reseberá porConta, o que Selheder, do que pasara recibo,   

sugeitandose aIrmandade a huma, ou mais fundiçõ-   

ens que ouverem, ede Como aSim estavaõ justos e-   

Contratados Selavrou este termo em meza prezente;   20 

Sendo que o pagamento Será metade na primeira festa   

proxima futura da Senhora das Merces, e o resto na Se   

guinte da mesma  Senhora; e para Constar, Se Lavrou este termo,  

que todos SeaSignaraõ junto Com migo Escrivaõ   

da so bredita Irmandade que o sobscre[[re]]vi ea Signei:  25 

Como Prezidente Silverio Teixeira de Gouveia    João de Barros Correa 

                             Manoel Joze Machado 

Vicente Gonçalvez da Silva      

Domingos da Rocha Pereira                     Ignacio de Soiza Rabello. 

                                                      
38 O escriba inseriu o ‘s’ entre as letras ‘e’ e ‘t’.  

39 Borrão sobre a letra inicial desta palavra, ocasionado por correção do escriba. 
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OTMPTm11101795 

 

Termo de Aceitação do Sino fundido por Manoel Joze Machado-11.10.1795  

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm11101795 

 

 

 

 

Termo deaceitaçaõ do Sinno que fundio por Ordem da - 

Meza osenhor Manoel Joze Machado.   

 

 

Aos onze dias domez de Oitubro demil e Sete Centos eno   5 

venta eCinco neste Consis torio, ecaza dodespacho daIrman  

dade deNossa Senhora das Mercez dos Perdoens onde seachavaõ pre-  

zentes oIuiz, emais officiaes eIrmaons daactual Meza; ali entre  

gou o senhor Mano el Ioze Machado oSino que fundio poror   

dem desta Irmandade como consta dotermo a folha115 verso comopezo detre  10 

ze aRobas, evinte Libras emeya cujo Sinno sendo vis to   

eexaminado por toda aMeza oacharam emtudo perfeito e  

Sem Macula alguma eque naõ duvidavaõ aceitalo eSatisfa   

zer aodito Senhor aquantia de Cincoenta equatro oitavas emeya deoi   

ro somente de feitio por seajustarem arazaõ de quatro oitavas   15 

por cada a roba eodito por naõ ter precizaõ demeter metal algum  

Se[u] eantes receber deSobra do Procurador desta Irmandade edecomo aSim 

odisserao mandaraõ Lavrar este termo em que seaSinaraõ [ilegível];  

outro este em como entregava aquelles emcomo recebiaõ  

eSeo brigavaõ a Satisfazerlhe a dita quantia na forma do termo afolha [espaço] eu   20 

Joaõ de Barros Correa escrivaõ actual da Sobredita Irmandade   

aescrevi eaSignei  Joaõ de Barros Correa 

Vituriano Caetano [ilegível] Ignacio de Souza Rabello 

<pjunia>40                                               Juiz 

Thomas Ferreira da Silva  Manoel da Silva Marques 25 

Joaquim Antonio Ribeiro 

Manoel Rodriguez de Souza 

Gonçalo Ferreira  Caetano Simoens de [ilegível] 

ManoeL + de Jezus  Sebastiam Dias da Nobre  

Francisco Antonio Souza 30 

Aleixander + da Silva 

Raimundo Corea Vieira  

Joze Calisto de [ilegível]  

Matias [ilegível] + [ilegível] 

                                                      
40 Anotação de outro punho, com tinta azul, no interior da mancha, à esquerda das assinaturas.  
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OTMPTm14111795 

 

Termo de Aceitação de outro Sino - 14.11.1795  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora)    
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm14111795 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo deaceitaçaõ deoutro Sino 

 

 

Aos quatorze dias domez deNovembro demil Sete Centos, enoven-  

ta eCinco neste Consistorio, e Caza dodespacho daIrmandade deNossa Senhora das  5 

Mercez erecta nos Perdoens desta Villa prezentes oIuiz, emais officiaes eIrmaons  

daMeza ali  aprezentou Manoel Jose Machado hum Sinno meyaõ com  

opezo de Seis arobas, edezoito Libras, edeclarou ter fundido odito Sinno com  

Resto dometal, que havia recebido para afundiçaõ doSinno constante dotermo  

retro oqual Sino meyaõ Sendo visto, eex aminado portodos ocharaõ per   10 

feito eque naõ duvidaraõ aceitalo eSatis fazer do dito Mestre oseu feitio a razaõ  

de quatro oitavas por cada a rouba e ficando aSim tratados econtratados mefoi 

requerido Lavrasse este termo em que todos SeaSinaraõ Comigo escrivaõ actual   

desta Irmandade que oescrevi eaSignei dia eera ut Supra. 

                                                         Joaõ de Barroz Correa 15 

Ignacio de Souza Rabello 

Joaquim Joze da Costa                       Manoel Joze Machado  

[Ilegivel] 

Rajmundo Co[re]a Vieira 

Thomás Ramos Lopes   Raimundo Caetano Ferreira 20 

Sebastiaõ Dias daNobre 

               [Ilegivel]  
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OTMPTm06031814 

 

Termo sobre a fundição do Sino grande por Alferes Jose Gomes de Azevedo - 

06.03.1814 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm06031814 

 

Termo que fas aMeza acttual Sobre a fundisaõ do  

Sino grande quebrado que peza 13 arobas e meya Libra com 

                                                          o Senhor Alferes Joze Gomes deAzevedo              <rubrica> 

 

Aos 6 dias do Mes de Marso de1814 neste com  5 

sistorio eCaza dodespaxo da Comfraria de Nossa Senhora das  

Merses sita na Capella do Senhor Bom Jezus dos Perdoens   

em actto demeza. Comvocados pello Procorador actual   

o Sargento Joaõ da Macena deSouza Fortes Sendo prezentes   

o Senhor Alferes Joze Gomes deAzevedo Mestre fundidor   10 

do Sino. Comoqual aIustaraõ. conforme mente os officiaes   

acttuais de Meza naprezenca do Muito Reverendo Senhor Co   

misario eCapellão actual. emais Irmaons defundir   

o referido Sino quebrado que antesedente mente 

avia aIustado dequatro mil Reis de Cada aRoba   15 

que severificar Liqui do da fundisaõ do dito Sino.  

asestindo esta Comfraria Com opresizo aCusta do   

dito premio ede Como Seobrigou afazer adita fon  

diçaõ, ede Como. hadeSer pago por esta Comfraria.  

aSignarõ este ttermo eheu Siriaco Ribeiro de Carvalho   20 

esCrivaõ aCttual que este fis, por ordem dameza   

oesCrevi. 

O Capitam actuaL Antonio FerreiradeAraujo 

Joze Adam 

Juis                                Joaõ da Rocha de Andrade  25 

Joaõ deMacena desouza Fortes  Tezoureiro 

                                                    Joze Gomes de Azevedo 

Joze Calysto de Arante        

Pedro desouza Machado            a rogo [ilegível] Gonzalo Ferreira Velho 

Ignacio Correa Vieira [ilegível]                Luçianno da Silva Pereira   30 

Mauricio Ribeiro                 Gelaldo Rodriguez de Souza 

Francisco Ferreira de Matos         Dionizio Rodriguez deSouza 

Manoel da Costa                                  [Ilegivel] 

Joao Pereira Max[a]do                        Bernardo Gonçalvez de Oliveira 
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OTMPTm08091815 

 

Termo sobre a factura da torre - 08.09.1815 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 31, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm08091815 

rubricas 

 

Termo que faz aMeza atual sobre afactura   

da ttorre. 

 5 

 

A os oito dias domes desetembro de 1815 neste Concisto   

rio e Caza dodispaxo de Nossa Senhora das Merces Cita   

na Capella do Senhor Bom Jezus dosPerdoens em Meza   

requereo o Irmão ProCurador agrande nececidade que tinha de   10 

sefazer attorre para os Sinos eouVidos por todos detri   

minarão que hele dito fizeçe adita obra que hera de  

necesidade eque Se lhe levaria em Conta asdispezas   

neSeSarias para adita obra ede Como aSim omadamos  

que Se fixe como mandamos Lavrar este termo donde  15 

nos aSinamos todos eheu Ciriaco Ribeiro de Carvalho  

esCrivão atual da dita Irmandade que o escrivi Requerido em  

Meza Cyriaco Ribeiro de Carvalho  

 

Joze A da [ilegível]                                                  Manoel GonçalvesNeves 20 

     Juiz                                                                       Thezoureiro              Joze [ilegível]                                                                                  

Ignacio de Carvalho [ilegível] 

                                                          Antonio Soares da Silva 

João de Maceno de Souza Fortes 

                                                         Francisco Gomes dos Santos 25 

Francisco Ferreira Matos 

Dionisio Rodriguez de Souza 

Candido [ilegível] de [ilegível] 
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OTMPTm14031884  

 

Termo para recebimento da proposta para a compra de um sino -14.03.1884 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 50, Volume 32, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm14031884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo  para   recebimento 

                                                da proposta 

 

 

Aos quatorze dias do mez de Março    5 

de mil oito centos eoitenta e quatro,   

reunida a mesa administrativa no   

Consistorio da ordem foi entregue a   

proposta pelo Senhor José Valentim   

Onofre; e a mesa resolveo a nomear   10 

uma Commissão para examinar, sen-   

do essa composta dos Senhores Capitaõ   

Agustinho José Carlos do Couto,  Fran-  

cisco Fernandes dos Santos,  Antonio   

Fiusa da Rocha e Antonio Rodrigues   15 

Chaves, ao que para constar fis   

este termo  Eu Augusto de SallesCouto          
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OTMPTm14031884    (Fólio 2) 

 

Termo para recebimento da proposta para a compra de um sino -14.03.1884 

 
Fonte: Microfilme Rolo 50, Volume 32, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm14031884  - (Fólio 2) 

 

OSecretario o escrevi e assignei 

 

Francisco Affonso Painhas 20 

Augusto de Salles Couto 

Antonio Pereira de Faria 

João Andre dos Santos 

Manoel Braz Vieira 
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OTMPTm15031884  

 

Termo que registra recebimento do parecer da Comissão encarregada de avaliar a 

compra do sino – 15.03.1884 

 
Fonte: Microfilme Rolo 50, Volume 32, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição Semidiplomática - OTMPTm15031884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

       Termo para recebimento 

do parecer da Commissaõ que foi examinar 

oSino 

 

Aos quinze dias do mezde Março de mil   5 

oito centos eoitenta e quatro, reunida a mesa   

administrativa no Consistorio da Capella, foi   

entregue p ela Commissão o parecer sobre o ex-    

ame do sino o qual é do theor seguinte: (En -   

Carregados pela mesa administrativa da Vene-  10 

ravel ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês   

e Perdões da Freguesia de Antonio Dias, para  

emittirmos opiniaõ a respeito da Compra de um  

sino ao Senhor José Valentim Onofre – temos a dizer   

que nos parece que a ordem pode realisal-a, vis-  15 

to naõ termos encontrado no referido sino nenhum  

defeito, achando se por essa occasiaõ presente a  

respectiva mesa. Ouro Preto, quinze de Março  

de mil oito c entos e oitenta e quatro. Agos-   

tinho José Carlos do Couto, Antonio Perera da   20 

Rocha, Francisco Fernandes dos Santos e An-   

tonio Rodrigues Chaves), do que para constar   

fis este termo Eu Augusto deSallesCouto, Secre-  

tario o escrevi e assigno. 

Prior  Francisco Affonso Painha, 25 

Secretario Augusto de SaleseCouto 

Syndico. 

Vigario do Culto Divino Joaõ André dos Santos    

Procurador Manoel Braz Vi[ei]ra 

 30 
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OTMPTm16031884 

 

Termo de Deliberação para compra do sino em 16.03.1884  

 
Fonte: Microfilme Rolo 50, Volume 32, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  - OTMPTm16031884 

 

                                  

 Termo de deliberação da mesa 

Geral para compra do sino 

 

 

Aos dezesseis dias do mez de Março de mil   5 

oito centos eoitenta e quatro, reunidos no Consis-   

tório da Capella os mesarios e o maior nume-  

ro de irmaõs, foi apresentada pela mesa a   

proposta do Senhor José Valentim Onofre, of -   

ferecendo um sino, cuja e do theor seguinte:  10 

(OSenhor José Valentim Onofre, propos a ven-   

der um sino que tem prompto, que pode     

ser visto e examinado, aqualquer hora, que   

queiraõ, o qual sino se acha na Barra no   

lugar da fundiçaõ, propõe avender este sino  15 

a Venerável ordem de Nossa Senhora das   

Mercês dos Perdoẽs, da Freguesia de Antonio   

Dias desta Cidade, a preço de vinte mil reis  

por cada uma arroba, com a condiçaõ seguin-   

te: da mesma ordem fazer entrega de um   20 

sino que lá existe quebrado, a preço de   

oito mil reis por arroba, e mais a Profis-  

saõ do mesmo Senhor Onofre, Para Ma-  

ria Candida Onofre, e José Carlos Onofre   

Netto, estes actos gratuitamente, nestas  25 

Condições os Senhores Irmaõs Mesarios  

poderão a qualquer hora tomar conta  

do dito sino, e des custar o importe do sino   

quebrado e me faser entrega da differença  

em moeda corrente. Ouro Preto, quatorze   30 

de Mar ço de mil oito centos e oitenta e qua-  

tro. José Valentim Onofre), a qual sendo   

posta em discussão e depois de discutida   

foi aceita unanimemente, do que para  

constar fis este termo. Eu Augusto deSales  35 

Couto, Secretario o es crevi e assigno.   

Francisco Affonso Painha                          Antonio Pereira de F[aria] 

Augusto deSales Couto                              Manoel Braz Vieira  
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OTMPTm28031884 

 

 

Termo de deliberação da mesa para assistir a pesagem do sino e o pagamento pelo 

trabalho – 28.03.1884 

 

Fonte: Microfilme Rolo 03, Volume 88, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm28031884 

 

<180> 

 

 

 

 

Termo de deliberação 

da mesa para assistir a [pesar] o sino 

e fazer o pagamento. 

 

Aos vinte oito dias do mez de Março   5 

de miloito centos e oitenta e quatro, reunida  

a mesa administrativa no consistorio da   

Capella, derigio se onde estava o sino   

(frenteda Capella) e assistio oSenhor  

José Valentim Onofre apesar, dando em   10 

resultado o peso de vinte e cinco arrobas   

e onze kilos, a rasão de vinte milreis arro-  

ba, importa em quinhentos e quatorze   

mil reis centos e sessenta e oito reis aba-  

tendo-se o metal do sino quebrado que im-  15 

portou em Cento e vinte e um mil cento  

e cessenta eoito reis, fica liquido tresentos    

noventa e tres mil e quinhentos reis que   

o mesmo Senhor José Valentim Onofre recebeu   

em mão do Syndico da ordem do que pa-   20 

ra constar fis este termo Eu Augusto  

de SalesCouto Secretario o escrevi e assig  

no.                      Francisco Affonso Painha  

Augusto deSalesCouto                      Antonio [ilegível] de Faria 

                                                                    Manoel Braz Vieira 25 
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OTMPTm02061937 - Manuscrito 

 

 

Termo da reunião dos mesários para resolver a refundição dos sinos pequeno e meião - 

02.06.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 003, Volume 88, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm02061937 

 

 

Termo da reunião dos mesarios da Veneravel  

Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercez e Perdões em 2 de   

junho de 1937 para resolverem a refundiçaõ dos  

sinos pequeno e meiaõ na forma abaixo:  

Compareceram apenas o Procurador e o  5 

Secretario, por isso sera adiado  

OSecretario ManoelJosede Paiva Junior  

OProcurador Caracioli Emilio de Jesus 

Em tempo a´ última hora chegou uma ordem  

verbal do Prior a qual dizia que fizesse  10 

ver aos que estivessem presente, que de  

liberasse sobre o sentido para o qual se  

convocou a reuniaõ, sendo que podia  

ser resolvido e elle concordaria com   

a  resolução,  pois já se achava intei-  15 

rado do assumpto do qual só tinha  

de aceitar todas as ideás por ser de  

grande valor o assumpto,  de uma vez 
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OTMPTm02061937– (Fólio 2] 

 

 

Termo da reunião dos mesários para resolver a refundição dos sinos pequeno e meião - 

02.06.1937 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 003, Volume 88, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 



   

255 

  

Edição semidiplomática  -  OTMPTm02061937  (Fólio 2) 

                                                                                                                              136 

                                                                                                               <Pe Carvalho> 

 

 

 

 

 

resolvido, mandava algum dos presentes que pro 

videnciasse a respeito - de modos que fosse tu-  20 

do feito na forma digo, da melhor forma do di 

reito.  E para constar, eu Manoel José de Paiva  

Junior, Secretario da Ordem lavrei o presente  

Dado e passado nesta cidade de OuroPreto, no  

Consistorio da Ordem Terceira de Nossa Senhora das  25 

Mercez e Perdões, aos dois dias do mez de Junho  

do anno do Senhor de 1937, mil novecentos  

e trinta e sete, ManoelJosedePaivaJunior  
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OTMPTm03061937 

 

 

Termo pelo qual se resolveu a refundição dos sinos pequeno e meião. 

06.03.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 003, Volume 88, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Termo pelo qual se resolveo a man-  

dar refundir os sinos pequenos e meiaõ na 

forma abaixo. 

Aos tres dias do mez de Junho do anno do senhor 

de 1937, em reuniaõ da mesa administrativa  5 

da Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercez  

e Perdões, respectivamente, Prior, Senhor Samuel  

de Salles Netto, Thezoureiro, Senhor José Carlos de  

Oliveira, Procurador, Senhor Caracioli Emílio de Jesus,  

presente também o Irmão Sylvio Alves Cezario.  10 

commigo secretario adeante nomeado e assig-  

nado; pelo o Senhor Irmaõ Sylvio, foi dito que  

desde quando era procurador da Ordem ha-  

via dito sobre a refundição dos sinos meião  

e pequenos e que o seu desejo era fazer  15 

dos dois pequenos, um, e o meião em  

ponto maior, dito isso todos apoiaram 
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OTMPTm03061937  (Fólio 2) 

 

 

Termo pelo qual se resolveu a refundição dos sinos pequeno e meião - 03.06.1937 

 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 003, Volume 88, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm03061937  -  (Fólio 2) 

 

 

 

 

 

 

a sua bôa idea, então pelo mesmo foi  

dito que, embora naõ faça parte da  

mesa actualmente, mas como trans- 20 

metio a mesa a sua idéa e foi una  

[ni]mimente aceita, então tinha a dizer  

que pelo o Secretario havia sido aucto-  

rizado a confirmar o seu tracto  com  

o conhecido e habil fundidor, Senhor  25 

JoãoGloria, residente em Itabirito, sen  

do que o mesmo já estava sciente e  

que amanhã estaria aqui para tra  

tar com a mesa. Pelo o Secretario  

foi requerido verbalmente do Prior  30 

a necessaria auctorização para  

retirar os sinos (ditos) da torre e  

deixal-o41 adisposição; pelo Prior foi  

dito que fizesse tudo quanto fosse  

necessario e desde já auctorizava  35 

tambem ao Thezoureiro a fornecer  

as quantias que fosse preciso para  

tal andamento, sendo que, ficava a car- 

go do Irmão Secretario levar ao co-  

nhecimento do Vigario da  freguezia  40 

E do que para constar, Eu Manoel  

José de Paiva Junior Secretario da  

Ordem, lavrei o presente que vae as-  

signado. 

O Prior  45 

Secretario ManoelJosedePaivaJunior  

OThezoureiro 

O Procurador 

O Ex-Procurador    

                                                      
41 O escrivão ia a escrever “deichal-o”, rasurando para a forma “deixal-o”. 
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OTMPTm10061937  

 

 

Registro do despacho dos sinos para Itabirito - 10.06.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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137 

<Pe. Carvalho> 

                          

Despacho dos sinos para Itabirito 

Aos 10 de Junho de 1937 foram despachados os sinos  5 

para o Senhor fundidor, Joaõ Glória, em Itabirito, sendo 

que os mesmos foram decidos da torre pelo  

irmaõ Sylvio Alves Cezario, auxiliado pelo Irmão 

Alcides Ferreira da Silva e collocados no atrio,  

pelo IrmaõSylvio foi providenciado o caminhaõ 10 

para o transporte dos mesmo para a Esta  

çaõ da Estrada de Ferro Central [do] Brasil e feito o despacho pelo Irmaõ  

Alcides Ferreira que desenpenhou admiravel 

mente tal missão de que foi emcarrega- 

do, tendo despendido (com a despeza) de Cami-  15 

nhão [espaço] $ [espaço] e da Estrada de ferro 20$000 e 

para constar lavrei o presente. O Secretario  

da Ordem ManoelJosedePaivaJunior 
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OTMPTm20061937 

 

 

Registro da presença dos Irmãos para tratar do batizado do sino 20.06.1937  

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

Nota: Essa folha foi colada, encaixada entre as folhas 137 e 138 do livro. 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm20061937 

 

 

 

Em 20 de Julho as 8 horas, no consist[ó]rio  

de Nossa Senhora das Mercez e Perdõens 

Presença dos Irmaõs para a reuniaõ que háde se tra- 

tar do Baptizado dos sinos no dia 8 de Agosto 

proximo vindouro.  5 

1- Prior =  Samuel Salles Netto 

2- Secretario =  Manoel Jose de Paiva Junior 

3- Thezoureiro = José Carlos de Oliveira 

4- Procurador =  Caracioli Emilio de Jesus 

5- ________   =  Raymundo Lino da Silva 10 

6- ________   =  Antonio Ferreira dos Santos  

7- ________   =  Sylvio Alves Cesario 

8- ________   =  Antonio Felicissimo Junior 

9- ________   =  Virgilio Pereira Ramalho 

10-  _______    =  Sylvio Guimarães 15 

11-  _______    = Joaõ Thomas de Aquino e Paiva 

12-  _______ 
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OTMPTm27071937
42

 

 

Termo em que se registrou a decisão de formar uma comissão para tratar da festa do 

batizado dos sinos - 27.07.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

                                                      
42 Este registro foi feito em folha separada e incluída/colada entre as páginas 137 e 138 do livro de Atas da 

Ordem Terceira.  
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm27071937 

 

 

 

 

Termo pelo qual se resolveo a formar-se uma comissão  

composta de alguns Irmãos da Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora  

das Mercez e Perdões para tratar-se de festa do baptizado dos  

sinos.  

 5 

Aos 27 de Julho de 1937 no consistorio da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora  

[[Senhora]] das Mercez e Perdões onde se achavam presentes os  

mesarios actuaes, cuja convocação foi marcada para hoje  

para o fim especial de se resolver, quaes os Irmaõs que  

deviam ser carteado para se reuni rem para tratar dos festei-  10 

jos do baptizado dos sinos. Foi dito pelo secretario que, a  

seu chamado ali estavão presentes os Senhores Irmãos Sylvio Al-  

ves Cezario, Sylvio Guimarães, Virgilio Pereira Ramalho,  

Antonio Felicissimo Junior, Antonio Ferreira dos Santos,  

Estevam Gonçalves, Raymundo Lino da Silva, Alcides Dias 15 

de Araujo; naõ tendo comparecido osIrmãos Joel Salles e  

[[e]] Almir Neves, sendo que esse ficou para substituir o Irmão  

José do Espírito Santo Carvalho, por ter fallecido, pelo que rezolveo 

fazer-se com os presentes apenas, compareceo tambem o  

Irmão João Thomaz de Aquino e Paiva. Compareceram os  20 

menbros da mesa respectivamente Paiva, Samuel Salles Netto,  

Secretario, Manoel JosedePaivaJunior, Thezoureiro José Carlos  

de Oliveira e Procurador, Caraciole Emilio de Jesus. Nessa  

reuniaõ fallou-se apenas, que era necessario uma missa  

as 9 horas, com canticos etcetera e as duas horas da tarde a  25 

cerimonia do Baptizado, com toda a solemnidade pos  

sivel, devendo discursar para maior brilho da festa os  

professores, Brito Machado e Herminio Barbosa, am- 

bos Irmãos da Ordem, fallou-se tambem sobre o pon-  

to de vista de offerecer aos padrinhos e aos musicos da  30 

Banda um pequeno obsequio que será resolvido na  

proxima reuniaõ. Nada mais havendo encerrou-se  

a sessaõ por hoje, de que lavrei o presente, sendo que tô- 

dos assignaram. 
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OTMPTm02081937
43 

 

Termo de reunião para tratar das funções dos Irmãos que tomariam parte nos festejos do 

batizado dos sinos - 02.08.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

                                                      
43 Este registro foi feito em folha separada e incluída/colada entre as páginas 137 e 138 do livro de Atas da 

Ordem Terceira.  
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Termo de reunião dos mesarios e menbros da comisão 

que deverá tomar par te nos festeijos do Baptizado  

dos sinos a realizar-se no dia 8 do mez de Agosto pro-  

ximo o qual é o seguinte: 
Aos 2 de Agosto de 1937 no consistorio da Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora     5 

das Mercez e Perdões onde se achavam presentes, os Senhores   

Irmãos que fazem parte da comissão, Sylvio Guimarães,  

Antonio Ferreira dos Santos  Virgelio Pereira Ramalho, Sylvio   

Alves Cezario Joze Carlos de Oliveira (Tezoureiro da Ordem) Manoel   

José dePaiva Junior, Secretario da Ordem, pelo quaes foi afi-   10 

xado o programa da festa confirmando as propostas anteri-   

ores na forma seguinte. Missa as 9 horas com canticos   

sacros cujo programa será feito na Escola de Minas, ficando  

a cargo do Irmão Procurador Caraciole Emilio de Jesus,  

a fazer todos as despesas necessarias na forma que   15 

fica resolvido. Ao Thezoureiro a musica (banda) aos menbros da  

comissão estarem presentes a tudo mormente na recepçaõ   

dos paraninphos, (cujos, os que comparecerem44 assignarão 

no Livro de acta que ja se acha decentemente preparado  

para tal fim, os fogos seraõ tratados com ambos os fogueteiros,  20 

por serem ambos Irmãos da Ordem, a primeira badalada dos   

Sinos serão soltadas jirand[ol]as etcetera. cada paraninpho e suas  

Excelentíssimas esposa segurarão em uma fita que se acharão  

preparadas competentetmente45, os oradores fallarão após a   

benção dos Sinos, pelo o incansavel e zelosissimo Irmão  25 

Sylvio Alves Cezario serão subidos os sinos logo após 

a festas, pelo secretario que é o sachristão da Ordem será dado o  

[[o]]primeiro ripique; pelo Irmão Estevam Gonçalves serão  

soltados os fogueites a´ hora do toque, pelo IrmãoAntonio  

Ferreira dos Santos, seraõ servidos de doces os padrinhos   30 

pelo IrmãoSylvio Guimarães serão levados a mesa pelos Irmãos  

Virgilio Ramalho e Alcides Dias que ficarão a seus46 cargo 

o Bifet a mesa e mais obzequio  seraõ tambem os econo 

                                                                                  mos   

                                                      
44 O escriba inicialmente escreveu “compareceram”, sobrepondo a letra ‘e’ sobre a ‘a’ da última sílaba, 

resultando em “comparecerem”. 

45 O escriba repetiu a letra ‘t’ e logo a substituiu por ‘m’ ficando a grafia de competentemente escrita da 

forma como se apresenta no texto.  

46 Correção na primeira letra desta palavra: possivelmente grafou-se “s” sobre “c”. 
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OTMPTm02081937  (Fólio 2) 

 

Termo de reunião para tratar das funções dos Irmãos que tomariam parte nos festejos do 

batizado dos sinos – 02.08.1937 

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTMPTm02081937  - (Fólio 2) 

 

 

 

pelo IrmaõAntonio Felicissimo ficará servido de subir a  35 

Banda e demais pessoas gradas emfim – tudo se fará   

por esta e na melhor forma possivel.  
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OTMPTm08081937
47

 

 

Termo de batismo dos Sinos pequeno e meião - 08.08.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

                                                      
47 Este registro foi feito em folha separada e incluída/colada entre as páginas 137 e 138 do livro de Atas da 

Ordem Terceira.  
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As nove horas em ponto deo começo a missa, sendo   

oficiante o Padre José Gerardo das Mercez Capellaõ daSanta Casa  

abrilhantou, com alegres canticos a Orck[es]tra ou Grupo de que   

é zeloso emcarregado  o Irmaõ Procurador Caraciole Emi-  

lio de Jesus; compareceo os congregados Mariano Guiados  5 

pela a Bandeira da Congregaçaõ, com grande número de Congre-  

gados, após a Missa entoaram o hymno da Congregaçaõ   

fasendo tambem ligeira parada no atrio entoando   

alegres hymnos, soltaram-se muitos fogos por occasiaõ   

da missa, sendo que a Igreja estava repleta de devotos das  10 

Mercez, que para isso o dia estava favorecendo com a sua  

lindeza, tomaram o habito da Ordem os Irmaõs Doutor Antonio  

Rodrigues Pereira, João Evangelista Santos da Rocha, Moacyr   

Alves e VirgilioPereira Ramalho. 

Pelas duas horas e Alguns minutos deo inicio a cerimonia sen-  15 

do que todos os paraninphos  se achavam presentes com as suas  

Excelentíssimas familias, os que naõ compareceram mandaram excusas  

com tempo, os quaes foram aceitas por serem expressão de  

verdade. Ao fim da cerimonia o Reverendo Vigario Padre Antonio Gabriel  

de Carvalho, fez um lindo discurso descrevendo o valor do sino  20 

o que foi aplaudido por todos, elogiando a mesa etc.  Em se-   

guida fallou o Excelentíssimo professor Brito Machado que com a  

acostumada e insasiavel eloquencia elojiou a mesa na 

pessoa de seu secretario, ao fim foram os paraninphos con-  

dusidos ao consistorio pelos Illustres menbros da comissão 25 

para o fim de tomarem alguma cousa, fallou nessa occasião 

o Professor Herminio Barbosa, que em nome da mesa  

e da comissaõ agradeceo o comparecimento de todos  

via-se á mesa pessoas da mais alta sociedade Oropretana, que 
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OTMPTm08081937  -  (Fólio 2) 

 

Termo de batismo dos Sinos pequeno e meião - 08.08.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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que ali foram prestar a suas homenagens a Virgem   30 

das Mercez e honrar os dirigentes.   

Foi oferecido aos paraninphos, dôces finos, licores, vinho  

branco moscatel, bolos e cerveja; Aos musicos cerveja  

sanduixes etcetera. Tudo na maior harmoni[a] obedecendo o mais  

fino asseio e até algum luxo e em tudo honrando a Santíssima Vir-   35 

gem das Mercêz e alegrando os dirigentes, E do que para 

constar fiz o presente, que antes de terminal-o devo deixar  

aqui consignado inumeros louvores e agradecimentos  

aos Senhores Irmãos que com tanto prazer se prestaram  

a fazerem parte da comissão, desenpenhando tudo na  40 

maior harmonia e entusiasmo; ao Irmão Joaõ Tho-   

maz deAquino e Paiva que de bôa vontade publicou a fes-  

ta, antes e depois no Jor na l “A folha de Minas da Capital,  

redigio o programa e demais serviços que prestou, agradece   

mos igualmente ao Irmão Roque dos Santos Paiva, que   45 

de bôa e sã vontade redigio aos ofícios aos Paraninphos  

e pessõas das auctoridades civis e militar. Em fim, a todos  

dirijo em nome da mesa um agradecimento de modo espe-  

cial. A mesa administrativa a tudo presente: Prior Samu el de   

Salles Netto, Vice Prior, Francisco Gravina, Thezoureiro José Carlos de Oliveira   50 

Procurador Caraciole Emilio de Jesus, Irmão Vigario Alcides Dias  

de Araujo, Secretario ManoelJosedeP[aivaJ]unior.  A comissão Senhor  

Sylvio AlvesCezario, Sylvio Guimarães, Antonio FerreiradosSan[tos]  

Antonio Felicissimo Junior, Estevam Gonçalves, Virgilio [Per] 

reira Ramalho, e Faustino André dos Santos, como carpinteiro muito traba[lhou]   55 

Dado e passado nesta cidade de Ouro Preto, aos 8 de Agosto do  

anno do Senhor de 1937 O Secretario da Ordem Manoel José de  

Paiva Junior, (tambem Sachristão da mesma.) Os Sinos chamam-se  

o pequeno Raymundo Nonato e o meião Pedro Nolasco.  

Para constar60 
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OTMPTm12091937 

 

Termo pelo qual foi permutado o sino pequeno, batizado pelo nome  “Raimundo 

Nonato” – 12.09.1937 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Termo pelo qual foi permutado o sino pequeno na  

forma abaixo: 

Aos 12 desetembro de1937 compareceo perante a mesa ad-  

Min[i]strativa de Nossa Senhora das Mercez e Perdões, o Irmaõ Benemeri-  

to Sylvio Alves Cezario e propoz que fosse trocado provi-  5 

soriamente o sino pequeno da Ordem, que foi recentimente 

baptisado com o nome de RaymundoNonato, com um da  

instincta Penitenciaria, destinado ao Instituto Baraõ de  

Camargos, cujas despezas correrão isto é as que hou-   

verem correrão por sua conta no transporte do mesmo  10 

e depois o mesmo Irmão se emcarregará de colloca- 

lo no respectivo logar, sendo que, no dia da Padroeira 

o mesmo ja hade tocar; sendo que48, a permuta foi fei-  

ta com o distintissimo Director do aprendisado Barão de Camargos  

respectivamente o muito49 Excelentíssimo Senhor Doutor Plinio Ramos, que disse  15 

que mais tarde iria collocar ali uma sirene, feito tal  

devolveria o sino outra vez para a Egreja de Nossa Senhora das  

Mercez e Perdões, sendo que o mesmo sino é afilhado do  

dito Doutor e da sua Excelentíssima Espoza Dona Doralice Carvalho Ramos. 

Valho-me do ensejo para deixar consignado neste  20 

termo um voto de lovor ao Irmão Sylvio Alves Ceza-  

rio que tanto tem feito a bem da nossa Ordem, tal  

é o amor que consagra a SantíssimaVirgem das Mercez. 

E do que para constar e porque a meza toda foi de in-  

teiro acordo e aplauso a proposta do IrmãoSylvio, lavrei o  25 

presente termo. OSecretario ManoelJosédePaivaJunior           

                                                      
48 Houve sobreposição de letras no início desta palavra. 

49 Grafado “muito”. 
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OTMPTm22061939 

 

Termo de Presença da mesa administrativa para tratar dos interesses da Ordem  - 

22.06.1939 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Presença dos menbros da mesa administrativa (para)  

á reunião para se tratar dos interesses da Ordem e tomar   

outras resoluções na forma do estyllo; cujas deliberações   

foram tomadas e discutidas na forma que vae lavra- 

do o termo respectivo. 5 

O Prior     Samuel de Salles Netto 

OSecretario Manoel JosedePaiva Junior 

O Procurador Caracioli Emilio de Jesus 

O Syndico José Carlos de Oliveira 

 10 

Aos vinte e dois dias do mez de Junho de mil novecentos e  

trinta e nove, no consistorio da capella da Veneravel Ordem   

terceira de Nossa Senhora das Mercez dos Perdôes, tambem cha-   

mada Ordem terceira de Nossa Senhora das Mercez da fregue-   

zia de Antônio Dias, pelas sete horas da noite onde se   15 

achavam presentes  do senhores mesarios acima assinados   

que depois assinarão este, ahi compareceo o secretario da   

Ordem pedio ao Senhor Prior permissão para expôr as neces-   

sidades da Ordem, o necessario a se providenciar emfim tudo   

quanto fosse preciso expôr: primeiramente apresentou as con-   20 

tas com o maximo cuidado, a que foi apreciado pelos presen- 

tes, achando-as em tudo conforme; apresentou uma carta 

patente da Archiconfraria de Nossa Senhora das Mercez de Saõ 

Joaõ D’Elrey; foi resolvido que o representante, comparecesse  

depois, ficando o secretario auctorisado a apresentar ao Vigario 25 

da Freguezia, naõ só a carta dita, como tambem saber se é pos- 

sivel o Irmaõ ser transferido, cujo é o Soldado, digo, o Sargento 

Antonio Izidorio Rodrigues. Resolveo-se tambem, que a casa de  

número 72 fosse allugada para pretendente apresentado pelo oIrmaõ José 

Roque; tambem que seja notificado ao Sargento Mosquito que 30 

acha-se com dois mezes atrazados, para fallar alguma cousa 

arrespeito, afim de se tomar outras providencias em for- 

ma que fôr necessario; quanto ao sino que deve chegar  
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OTMPTm22061939  -  (Fólio 2) 

 

 

Termo de Presença da mesa administrativa para tratar dos interesses da Ordem  

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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no proximo mez conforme ficou firmado pelo Senhor João Gloria, 

ficou auctorisado ao mesmo secretario a fazer o pagamento da  35 

primeira prestação sendo, que as demais até finalizar, seraõ 

extrahidas dos allugueis das casas, quanto ao Baptisado do 

dito sino ficará para se resolver na proxima reuniaõ  

porém algum dos presentes poderá procurar saber do Doutor Lopes 

o endereço da madrinha que se pretende; Foi auctorisado ao 40 

Senhor Thezoureiro o capitão José Carlos de Oliveira, a retirar a quantia 

de vinte e cinco mil reis para acorrer as despesas na 

Curia de Marianna, com o termo de abertura no Livro pre 

sente, ficando o mesmo emcarregado de receber das maos  

do nosso muito querido Vigario, uma carta de apresentação 45 

e recomendação para ser apresentada na Curia; Pelo Senhor  

Prior foi proposto que, o secretario escolha um pedacinho no 

ciniterio50 da Ordem suficiente para fazer um Jazigo para seus 

filhos que se acham sepultados nas catacumbas de números 

14, 26, digo, 27 e 16, foi unanimente51 aprovado, o secretario 50 

agradeceo o grande obzequio, ficou resolvido tambem que  

o secretario escreva a todos os inquelinos afim dos mesmos 

ficarem scientes de que, d’ora em diante os pagamentos serão 

feitos no dia marcados pela mesa: Perante a festa da Padroei[ra] 

a Virgem Santíssima dasMercez, fica desde já resolvido, que neste anno 55 

hade haver, novenas, Missa cantada, posse e mais sermão, 

porém o sermão naõ fica resolvido, por motivos superiores 

da nossa vontade. Sobre a luz o Prior irá ao escritorio para 

o fim de melhoral-a o melhor possivel. Finalmente, que 

o Sachristao, fique autorizado a abrir a catacumba de número ([espaço]) 60 

onde está sepultado o cadaver de Dona Ethelvina Fernandes 

Gonçalves de Mello, pelo facto de, desde o anno de 1932, até  

o presente naõ terem pago os allugueis e nem se quer 

uma satisfaçaõ no sentido, privaricando por isso a Or 

dem nos seus rendimentos com as demais e, deman [dou] 65 

que o Senhor Secretario escreveo carta ao seu filho o Sol- 

                                                      
50 O secretário escreveu “ciniterio” por “cimiterio” 

51 Grafou-se “unanimente” por “unanimemente”. 
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Termo de Presença da mesa administrativa para tratar dos interesses da Ordem 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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[[o Sol]]dado Serafim Gonçalves dos [Ilegivel] que foi transferido para 

Juiz de Fora, sabendo o secretario de tal, ao em vez de interes- 

sado comparecer ainda foi considerado um [Ilegivel] ser dirigido  

carta da Ordem na [Ilegivel] della fallar alguma cousa da 70 

conservaçaõ da dita catacumba, mas esse enganou ao secre- 

tario dizendo que ia a sua [ilegível] mas isso naõ  

[acontesce] embarcando-se no diaseguinte, no primeiro trem, por isso  

nota-se que o mesmo naõ quer [ilegível] com tal negaçaõ 

Naõ havendo mais nada a se tratar foi encerrada a reuni- 75 

aõ do que para constar, eu ManoelJosedePaivaJunior 

Secretario daOrdem lavrei o presente que vai assina- 

Do pelo secretario e o Thezoureiro que se acham presentes 

Na ocasiaõ [espaço] Jose Carlos de Oliveira 

[espaço] ManoelJosedePaivaJuniorSecretario    80 
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OTMPTm31071939  -  Manuscrito     

 

 

Termo de recebimento do sino grande na torre do lado do Evangelho - 31.07.1939 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Termo pelo qual se recebeo o sino grande isso é,  

o sino novo que está na frente na torre ao lado do Emvange  

lho. Aos trinta e um dias do mez de Julho de(1939) mil novecentos e  

trinta e nove nesta cidade de Ouro Preto, sendo na Capella da Veneravel   

Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercez dos Perdoẽs, onde se achava 5 

presente o Irmão Incançavel dos Noviços da Ordem, Sylvio Alves  

Cezario, que depois de haver providenciado todo o necessario ao  

transporte do sino que se achava na Estaçaõ da Estrada Ferro Central do Brasil para a  

capella, dirigio-se ao atrio da mesma a fim de aguardar a che-  

gada do caminhão que conduzia o sino, que foi ter até a ponte  10 

do Antonio Dias e na sua volta passou a capella e descarre=  

gou o dito sino, o qual, entrou na porta travessa de debaixo do coro  

condusido pelos Senhores Irmaõs Paulo Elias daSilva, (o chauffer) Paulo  

Carvalho, emcarregado do despacho Relampago um auxiliar, tambem  

estava em movimento o Irmaõ Jose Carlos de Figueiredo Murta, que muito  15 

auxiliou todos auxiliando o Irmaõ Sylvio, que o fez guardar no corpo  

da Igreja com o maximo cuidado. Pelo mesmo Irmaõ Sylvio foi adqui  

rido um sino garrida, que será alcunhado por Lourenço, o qual vai ser   
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OTMPTm31071939 Manuscrito (Fólio 2) 

 

 

Termo de recebimento do sino grande que está na torre do Evangelho - 31.07.1939  - 

Fólio 2 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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collocado na mesma torre pelo mesmo Irmão, antes do grande, sendo que  

o grande será batizado para depois subir, conforme hade ser resol-   20 

vido na proxima reuniaõ da mesa, que tambem [ilegível] fallará sobre  

a quantia de dois contos e cem mil reis (2:100$000) cuja quantia  

custou o sino posto na Estação sendo que, conforme o trato afixa-  

do com o fundidor Senhor João Gloria, a Ordem terá que entrar com a  

primeira prestaçaõ de (600$000) depois, cem mil reis mensaes  25 

até final, cuja factura foi tirada em  nome do actual secreta- 

rio contratante do dito Sino e pelo mesmo foi entregue ao Senhor  

Gerardo Carvalho, a quantia de $ (98$000)52 no total, sendo 79$000  em dinheiro  

e 20$000 em cheque conta Banco da Lavoura, cujo cheque é de sua  

propri edade. E Nada mais havendo a se tratar com referencia a  30 

chegada do sino, todos se des pediram. E eu, para constar  

lavrei o presente em que assino. ManoelJosédePaiva Junior Secretario. 

                                                      
52 Parece ter havido algum engano, pois 79$000 reis em dinheiro mais 20$000 em cheque somam 

99$000 réis. 
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OTMPTm21081939 

 

 

Termo de reunião para tratar da festa do batizado do sino grande e da Padroeira Nossa 

Senhora das Mercês -21.08.1939 

      
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Termo de reunião da mesa com a presença dos infra-   

assinados na forma que se segue 

 

Aos vinte e um dias do mez de Agosto de mil novecentos  

e trinta e nove pelas sete horas da noite em casa de residen-  5 

cia do Secretario da ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercêz dos   

Perdões o cidadaõ Manoel Josede Paiva Junior, á rua Bernardo Vascon-  

cellos, número (39) onde se achavam presentes o Prior da Ordem, Senhor  

Samuel deSalles Netto, o Thezoreiro oCapitão José Carlos de Oliveria, o Pro-  

curador Senhor Caraciole Emilio de Jesus, os Definidores Senhores Tenente  10 

José Honorio de Paula Filho, Sylvio Alves Cezario e o Irmão presente  

Ney de Albuquerque Monteiro, comigo secretario da Ordem, foi   

pelo Senhor Samuel Salles Netto aberta a sessão e declarado o seu  

fim, o qual era para se tratar unicamente das festas respectivamente  

do batisado do sino grande e das festas da Padroeira, deixando livre a  15 

palavra para quem quizesse apresentar as suas propostas no alludi-  

do sentido: deixando primeiramente se tratar da parte que toca ao  

batizado do novo sino, pedindo a palavra o Irmaõ definidor Sylvio Al- 

ves, desenvolveo, propondo que fosse realizada tal solemnidades, no 

dia (3 de Setembro proximo, com missa as nove horas- e as 3 ho-  20 

ras da tarde o batizado; Pelo Tenente José Honorio foi(am) apresentado gran- 

de numero de nomes de officiaes, Sargentos e tcetera para serem incluí- 

dos no numero dos paraninfos, que se pretende o mais possivel  

pelo mesmo foi proposto que se faça um logar especial para o  

batizando circundado pelos padrinhos cujo cordão de izolamen- 25 

to funcionará_ e mais que fosse incluidos os nomes para padrinhos 

do dito sino, o do Gove[r]nador do Estado e seus secretários, posto em 

votação foi tudo aprovado sem debate algum, [espaço] Pelo Senhor Procura 

dor Caraciole, foi proposto se oferecer aos padrinhos um cartu- 

cho de amendoas; foi tambem abraçado com entusiasmo. Ficaram   30 

na lista que se fez, nomes de cento e cincoenta e sete senhores, entre 

civis e Militares para serem officiados,. Pelo Irmão Tenente José Hon[o]rio dePau- 

la Filho. foi dito, que havia arrumado para o dia de festa do batisado,   
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OTMPTm21081939 -  (Fólio 2) 

 

Termo para se tratar da festa do batizado do sino grande e da Padroeira Nossa Senhora 

das Mercês - 21.08.1939 

 
Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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    <159> 

                                                                                                                <Pe.Carvalho> 

 

do dito sino, para maior realce, a Banda do Décimo Batalhão de Caçadores53 Que, a seu pe= 

dido foi bondozamente cedida pelo o Senhor Comandante. Passando_ 35 

se a discutir sobre a festa da Padroeira, ficou deliberado pela mesa 

e com parecer dos Senhores Definidores presentes a reunião, que,  

em vista de haver naquella ocasiaõ, tanta coincidenciade  

festas, ficaria rezolvido, abulir as novenas, fazendo unicamente  

o dia, isto é, o dia (primeiro) de outubro que desde já  fica destinado para  40 

a festa, pelo facto de, nas Mercez de cima fazerem festa no mes 

mo dia que é vinte e quatro deSetembro, de maneiras que, no dia 

primeiro de Outubro, domingo emediato o dia 24, Missa Cantada  

as onze horas, as duas horas mais ou menos solenissima procis- 

são de Nossa Senhora das Mercêz, percorrendo as ruas do costume,  45 

a noite, sete horas, posse e Tede-um “Laudamos” finalmente, no  

dia seguinte Missa pelos Irmãos que já passaram desta vida; dito   

isso pelo Prior, foi unanimimente aceito e aprovado da melhor  

boa vontade de todos. E naõ havendo nada mais a se tratar, foi 

levantada a sessaõ e pelo Prior foi dito que dentre em breves dias,  50 

convocaria uma outra para ultimar os pareceres das duas festas  

e por hoje estava suspensa, agradeceo os que compareceram. E do que   

para constar lavrei o presente termo que vae assinado por todos, eu 

ManoelJosePaivaJuniorSecretario da Ordem que o escrevi e de novo assi- 

no. 55 

O Prior 

primeiro Definidor 

O Thezoureiro 

O Procurador 

Irmão que se achava presente 60 

OSecretario ManoelJosedePaivaJunior 

                                                      
53 Foram encontradas duas  referências  a uma banda existente em Ouro Preto à época, pertencente ao 

10º Batalhão de Caças de Ouro Preto. A primeira fonte intitula-se Música e História: um estudo sobre as 

bandas de música  civis e suas apropriações militares. Pode ser acessada em: 

https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=BS7XVs72BvKp8wfQqqDgDg#q=pdf+M%C3%BAsica+e+Hist

%C3%B3ria:+um+estudo+sobre+as+bandas+de+m%C3%BAsica++civis+e+suas+apropria%C3%A7%C3%B5

es+militares 

A outra referência  encontra-se em Correia, Trifino e se refere ao 10º Batalhão de Caçadores, sediado em 

Ouro Preto. Pode ser acessada em: 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CORREIA,%20Trifino.pdf 

https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=BS7XVs72BvKp8wfQqqDgDg#q=pdf+M%C3%BAsica+e+Hist%C3%B3ria:+um+estudo+sobre+as+bandas+de+m%C3%BAsica++civis+e+suas+apropria%C3%A7%C3%B5es+militares
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=BS7XVs72BvKp8wfQqqDgDg#q=pdf+M%C3%BAsica+e+Hist%C3%B3ria:+um+estudo+sobre+as+bandas+de+m%C3%BAsica++civis+e+suas+apropria%C3%A7%C3%B5es+militares
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=BS7XVs72BvKp8wfQqqDgDg#q=pdf+M%C3%BAsica+e+Hist%C3%B3ria:+um+estudo+sobre+as+bandas+de+m%C3%BAsica++civis+e+suas+apropria%C3%A7%C3%B5es+militares
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CORREIA,%20Trifino.pdf
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OTMPTm30081939  

 

Termo pelo qual se nomeou a comissão para tratar da festa do batizado do sino grande - 

1939 

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 



   

291 

  

 

Edição semidiplomática  -  OTMPTm30081939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo pelo qual se nomeou uma comissão de 

Irmãos para tomar a peito a festa que seha de fazer  

por occasiaõ do Baptisado do Sino grande. 

Aos trinta de agosto de mil novecentos e trinta e 

nove, foi resolvido pela mesa administrativa  5 

a fazer dos menbros que compôe a comissão au   

xiliadora da Mesa, menbros administrativos, fic[araõ] 

resolvido da maneira e forma seguinte: Preziden 

te da comissão o IrmaõSylvio Alves Cezario, Secretario 

Irmaõ Doutor Antonio Rodrigues Pereira, Thezoureiro oIrmaõ 10 

Procurador o Irmaõ Ney deAlbuquerque Monteiro,  

e os demais que quizerem voluntariamente auxi- 

liar ficará a Juizo doSenhor Irmão Presidente, sendo 

que o dito Presidente será officiado e pelo mesmo 

serão os demais notificados. E do que para cons- 15 

tar lavrou-se o presente; hoje trinta e um digo, aos  

trinta de agosto de mil novecentos e trinta e nove. 

Eu, ManoelJosédePaivaJunior o escrevi. Em tempo,  

Thezoureiro o Irmaõ Sylvio Guimarães, que tomará conta 

sob sua responsabilidade das quantias que forem  20 

entrando naquella occasião: Osecretario ManoelPaiva     
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OTMPTm10091939 

Termo da benção do sino - 10.09.1939 

 

 

Fonte: Microfile Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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<161> 

Padre Carvalho 

 

 

Termo da benção do Sino que  

será baptisado sob o nome de An- 

tão, realizada aos dez dias do  

mez de setembro de 1939. 

1939 5 

Aos dez dias do mez de Setembro de  

mil e novecentos e trinta e nove [ilegível] 

Atrio da Egreja da Veneravel Ordem  

III de Nossa Senhora das Mercêz dos Per- 

dões, as 15’45’ (horas) [p]resentes o 10 

Reverendissimo Padre José da Rocha Fil- 

gueiras substituindo o            Vigario  

[ilegível por mancha escura 4 linha] 

Samuel de Salles Netto,  

Costa, José Carlos  15 

[ilegível por mancha 2 linhas] 

[ilegível por mancha]benção do sino, 

e os paraninphos abaixo assigna- 

dos, realizou-se uma benção do referido  

Sino Antão pelo Reverendissimo Padre José Rocha. 20 

Pelo Prior SamueldeSallesNetto o Secretario 

ManoelJosédePaivaJunior 

Pelo Vice Prior o secretário , 

José Carlos de Oliveira 

Caracioli Emilio de Jesus ‘ 25 
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OTMPTm10091939  -  (Fólio 2) 

Termo da benção do sino - 10.09.1939 

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Antonio Rodrigues Pereira 

Raymundo Gonçalves daSilva 

EpaminondasRodrigues e Senhora 

Manuel Vieira da Silva e Senhora 

Roselmaia de Paula Xavier 30 

Josephina Candida Sena 

Marilia Lopes 

Raymundo de Campos Machado 

José de Castro Queiroz e Senhora 

A[nita] Pignata[ro] 35 

[ilegível] Anastacio de Paula e Senhora 

José Honorio de Paula e Senhora 

JoséFelipe Cris[tao] 

Antonio Izidoro Rodrigues 

J[uvencio] Pinto 40 

Maria Se[zaria] Pinto 

Francisco de Almeida Al[ves] e Senhora 

Anna Elpidia de Faria 

Paulo de Magalhães [Jesus] e Senhora 

[ilegível] Oliveira Carvalho 45 

Antonio de Brito [ilegível] 

[Dora] [ilegível] Machado 

Olegario Seraphim de [ilegível] e Senhora 

Jay[me] Bastos e Senhora 

José Antonio de Oliveira e Senhora 50 

Benisio Costa e Senhora 

J [ilegível] Miguel da Costa  

Tenente FranciscoAugusto deCastro eSenhora 

Alberto Barbosa da Silva e Senhora 

João de Andrade [ilegível] 55 

José Carlos Macedo 

[ilegível] Barbosa Leite 
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OTMPTm10091939  -  (Fólio 3) 

 

Termo da benção do sino ocorrida na Ordem Terceira das Mercês e Perdões, em 

10.09.1939  

 

Fonte: Microfilme Rolo 49, Volume 23, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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<162> 

<Padre Carvalho> 

 

Dami aõ da Cruz e es [ilegível] 

Argemiro de Salles Netto 

Affonso Diogo Xavier 60 

[ilegível] [ilegível] 

Maria Auxiliadora Pereira de Carvalho 

[ilegível] [ilegível] 

[ilegível] Baeta Neves 

[ilegível] 65 

José Ribamar Flaviano Corrêa e Senhora 

Maria de Castro 

Belmiro dos Reis Faria[ilegível] e senhora 
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Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis -OTSF 

 

OTSFAt08121883 

 

Ata da reunião para decidir em qual torre deveria ficar o sino refundido - 08.12.1883  

 

Fonte: Livro de deliberações, Rolo 62, Volume 158, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora)  
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                                                                                                                 Para se tratar em 

que torre deve ficar o 

sino grande ultima- 

mente refundido. 

Aos oito dias do mez de Desembro de 1883  5 

reuniose a meza administrativa, não tendo com-  

parecido o Senhor irmão syndico, foi pelo irmão minis-  

tro apresentado um officio do irmaõ Senhor Antonio  

de Jezus Passos cobrindo um pedido de diversos 

irmãos pedindo que o sino ultimamente  10 

refundido fosse collocado na torre do lado  

direito da Capella; e considerando a meza  

que presentemente o estado da Ordem naõ  

permitte se fazer despesas com a collocação  

do sino no lugar pedido pelos irmaõs, dece-   15 

dio que o sino tomasse seu antigo lugar e  

que quando a Ordem estivesse em bôas  

circunstancias se fundisse um outro sino  

menor, transferindo o grande para a   

torre do lado direito e em seu lugar fos-  20 

se collocado o que fosse fundido.  

Nesta occasiaõ resolveo a meza que se lan-  

casse n’esta acta um voto de louvor ao dito Senhor  

irmão Antonio de Jesus Passos pelos relevantes  

serviços que tem prestado a Ordem e que  25 

ulti[ma]mente muito se esmerou  na refundiçaõ  

do sino de que se trata.; esperando a meza  

este bom irmaõ contenuará a prestar, como  

sempre, seos bons serviços e que se e expedisse o  

seguinte officio: = Veneravel Ordem Terceira de São  30 

Francisco de Assis. Ouro Preto, 8 de De- 

sembro de 1883. – Illustrissimo Senhor – A meza  

administrativa declara a Vossa Senhoria em resposta a  

seu officio de 5 do corrente mez que presente-  

mente naõ pode o sino grande ser collo-  35 

cado na torre do lado direito por que  

as circunstancias pecuniarias da Or-  

dem assim não permittem, mas logo que  

ellas melhorem poderá ser fundido um  
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OTSFAt08121883  -  Manuscrito m (Fólio 2) 

 

Ata para decidir em qual torre deveria ficar o sino refundido - 08.12.1883 

 

Fonte: Livro de deliberações, Rolo 62, Volume 158, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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outro sino menor e nesta occasiaõ se transfe-  

rirá o sino grande para a torre do lado  

direito occupando o lugar deste o que for no-  

vamente fundido. A meza communicando  

esta Diliberação, agradece a Vossa Senhoria os relevantes  

serviços que tem prestado a Ordem princi-  

palmente o que acaba de desempenhar  

esmerando-se muito na refundição do  

referido sino grande, pelo que lhe foi lanca-  

do na acta de hoje um voto de louvor e  

espera a meza que Vossa Senhoria continuará a  

ser bom irmão e que a sua dedicação pa-  

ra com Ordem nunca desapparecerá. Deos  

Guarde a Vossa Senhoria – Illustrissimo Charissimo Irmão Senhor  

Tenente Antonio de Jezus Passos – o Commissario  

Padre Irmão Miguel Salvia – O Ministro Antonio Augus-  

[to] d’Oliveira – O Vice Ministro José da Costa Braga  

O Secretario Pedro Pio Pereira – O Procurador  

Carlos Antonio de Santa Rosa. [espaço] E nada  

mais havendo a se tratar, deu-se os trabalhos por  

con cluidos, do que para constar se lavrou esta  

acta que eu Pedro Pio Pereira, Secretario a  

escrevi e assigno com os demais mezarios 

O Commissario Padre Doutor Miguel Salvia  

O Ministro [espaço] Antonio Augusto de Oliveira  

O Vice Ministro Jose da Costa Braga 

O Secretario Pedro Pio Pereira 

O Procurador Carlos Antonio de Santa Rosa  
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OTSFAu27121766 

Auto/Contrato de Arrematação da construção da capela e suas torres 

 

Fonte: Fólio 1, Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 226, Casa dos Contos, Ouro Preto. 

(Foto da autora) 
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<27 dezembro 1766> 

<1766> 

Auto de rematação que Sefas aDomingos  

Moreira deoLiveira daobra danova Capela 

que pertendefazer  aveneravel ordem  Terceira de  5 

São Francisco destavilla naforma das comdiçõ  

ez e risco pelo mes mo rematante aSinado. 

  

Anno do Nassimento deNoso Senhor Jezus   

Christo demil Sete Centos eSessenta eSeis  10 

aos vinte eSete dias domes de Dezembro de   

mil Sete Centos eSesenta eSete nestavilla   

Rica denossaSenhora do Pillar do Ouro Preto, em   

a Freguezia deNossa Senhora da Comceicaõ dedita villa Sendo   

naCaza daveneravel Ordem Terceira deSaõ Francisco desta mes  15 

ma villa onde prezentes Seachavão os Nossos Caríssimos Ir  

maos vise Comissario Irmão Menistro emais defi   

nitorio a baixo aSinados, eSendo ahi napre   

Zença dosmesmos, edo mais Povo que Seachava  

na mesma Caza,  foi dito, pelo [porteiro] dos audi  20 

torios Joze Rodriguez deSouza, que trinta eOito   

mil Cruzados queriaõ pela factura da novaCa   

pela, que mandavafazer estaveneravel Ordem, na    

forma do Risco econdiçoiz, que naSua maõ [acor]   

davaõ, eandando dehua para outra parte dizendo  25 

emvoz alta eintiligivel, que detodos sedei   

xava [ilegível] bem emtin[der], dizendo trintaeoi   

to mil Cruzados, querem pela obra da nova     
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Auto de Arrematação da construção da capela  

e suas torres  

 

Fonte: Fólio 2, Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 226, Casa dos Contos, Ouro Preto  

(Foto da autora) 
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[[da nova]] Capela que m[a]ndafazer aveneravel Ordem   

Terceira deSaõ Francisco naforma dasSuas comdiçois erisco  30 

a quem por menos aqueira fazer cheguese, amin rece   

berey Seu Lanço, erepetindo  estaz  palavras  

hua e muitas vezes, depois dehaverem varios  

Lanços, foy odemenoz detrinta eoito mil cru   

Zados, e vendo areferida meza <não havia> quem por menos afi  35 

Zeçe mandou aodito porteiro que afrontaçe erema  

tase, oque fazendo-o aSim, repetindo asre   

feridas palavras, diçe afrontafaço por que  

menoz não acho, Semenos achara, menos to  

mara, dou lhe hua, dou lhe, duas, doulhe trez,   40 

ehua mais piquinina que lhefaça muito bom pro  

veito, echegando çe aopé do referido Domingos   

Moreira deoLiveira lhe meteo na maõ hum ramo   

derozas que naSua trazia Com cuja solenedade   

presedendo as mais dedireito eandar areferidaobra,   45 

napraça muito mais tempo que odaley, lheouve   

a dita meza esta remataçaõ por feita na forma das  

Comdiçois erisco, robricadas, e aSinadas pelo  

Procurador geral destaveneravel Ord em, epelo dito re  

matante, oqual aCeitou adita remataçaõ  50 

nasobredita quantia na forma dascomdiçois e risco aque S[e]   

o brigou por SuapeSoa ebeins, prezentes e futuros  

Satisfazer atodo, o declarado, noSobredito risco  

econdiçois, naõ faltando atodo o estipulado [ilegível] 

obrigando-se, areferida meza pelos bens damesma  55 

Veneravel Ordem, dar Satisfaçaõ aomesmo rematante     
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OTSFAu27121766   (Fólio 3) 

 

Auto de Arrematação da construção da capela 

e suas torres 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 226, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da 

autora) 
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[[Rematante]], atodo oestipulado nas mesmas com 

diçoiz, edecomo aSim foi de treminado pela meza   

eaCeite pelo dito rematante nosditos trintaeOito   

mil Cruzados; mandaraõ fazer este termo emque  60 

todoz aSinaraõ. eeu Joze Vieira Rejs Secretario  

que oescrevi eaSiney   

Joze [Vallente] de Vasconcelos                   Domingos da Rocha Ferreira 

Vossa Senhoria quevi aSoLennidade da                         Menistro 

aremataçam                                              65 

Manoel Jozé da Cunha                                  Jozé Vieira Rejs    

o procurador Geral                                               Secretario   

Pedro Antonio Rodrigues                             Manoel Nunes   

    definidor                                                       Sindico 

Domingos [ilegível] [ilegível]             Manoel Ribeiro Coelho 70 

           definidor                                                  definidor 

Andre Nunes Ferreira                              JozeRibeiro de [ilegível]  

           S[i]ndico                                                                   defenidor 

                                                                  Thomas francisco pereira 

                                                                           vigario 75 

                                          Domingos <de> + Moreira de oLiveira  

                                                                    Joze RodriguesdeSouza     
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OTSFCt27121766C1
54- Condições descritas no contrato de arrematação 

 

Cláusula/Condição 1ª do Contrato de Arrematação para a construção da capela da Ordem 

Terceira da Penitência de São Francisco de Assis e suas torres  aqui denominado de 

Condições  

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

                                                      
54 Editam-se somente as cláusulas/condições que fazem referência à construção das torres.São elas: C1= condição 

1. C3=condição 3; C4=condição 4; C6=Condição 6; C8=Condição 8; C9=condição 9; C11=condição 11 e 

C14=condição 14. 

 



    309 

  

 

Edição semidiplomática  OTSFCt27121766 – Condição 1 

 

 

 

< 16 Novembro de 1766>55  

Condic[oe]ns e[a]devert[encias] sobre o Risco por donde sehade remat[ar] [ Ilegivel]  

daveneravel ordem Terceira de[São] Francisco de Villa Rica  

Numero Primeiro 

 5 

 

Será obrigado oRematante abrir todos os aLicerces  

que mostra aplanta os do corpo da Igreija torres efronte es pisio dedose palmos delargo ede fun               

do [o]ito adonde não careçer demais, que acarecer [Sera] obrigado, aprocorar firmeza Sofeciente [ilegível] 

Segoranca dadita obra, respeitando a Sua altura para oquenão aSentara apedra nosobre ditos ali-  10 

cerses sem serem vistos eexesaminados. [espaço] Os doalicerses dacapela mor esancrestia terão delargo oito  

palmos edefundo omesmo que osdocorpo da Igreja comamesma observancia. [espaço] Osaliçerses para  

aparede doscorredores caza denoveciado edespacho, terão delargo Setepa[lm]os ede fundo Seis obser= 

vando oque assimafica dito.  

                                                      
55 Data escrita a lápis, com outro punho e fora da mancha. 
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OTSFCt27121766C3   Condição 3 

 

Figura 102: Condição 3ª do Contrato de Arrematação  

 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Terceiro 

 

Será obrigado oarematante a Sentar asapata detoda estaobra muitobem deoLibel; adocorpo  

daIgreyia torres e fronte espiçio sera decantaria Lavrada apicam miudo Livre osSeus golpes Sendo 

apedra paraella dequalidade dura equenão Seja arienta em forma  que anão coma axuva [d]os te= 5 

lhados.  toda ámais Sapata Sera delajes domorro comboa grósura edireitas edura[s], como [taõ bem] 

Sera obrigado asentar todos os asoleiramentos dasportas, comdeclaração que osda Capella Mor Co=  

rredores seraõ asentados mais [altos] que a Suleira daporta prencipal tres quartos 
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OTSFCt27121766C4   Manuscrito - Condição 4 

 

Condição 4ª do Contrato de Arrematação  

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

 

 

 

 

Continuação da Cláusula 4ª do Contrato de Arrematação  

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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 Edição Semidiplomática  - OTSFCt27121766C4   - Condição 4 do Contrato de 

Arrematação 

Quarto 

Sera obrigado o rematante a[fa]zer as[pare]des dastorres deoito palmos degr[oç]o para oque 

alargara parafora oque for per[ciso] [nafo]rma que naõ [o]fenda oseu [vão] cuja grocura depa= 

redes chegara te a Sima[lha] real eda[li] para Sima Se[ra] [c]omfor[me] [ilegível] aplanta   

 

 

 

 

 

 

[[aplanta]] o mesmo fará nadofronteespicio.  
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OTSFCt27121766 C6  -Condição 6 
 

 

Condição 6ª do Contrato de Arrematação  

 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Arrematação 

 

Sexto 

Sera oBrigado orematante afazer depedra dacantaria todas as portas eginellas que  

mostra orisco Sendo as duas portas colatraes defronteEspicio feitas pella forma das que es  

[tão] riscadas junto ao Arco Cruzeiro eLevaraõ estas eaprencipal easduas travesas aLizares 

[p]ella parte dedentro como taõbem fará de Cantaria osoito cunha[i]s ou pilastras que com=  5 

prendem as [Torres] efronte espiçio comtodos osseus membros que mostra orisco metidos emsua Conta  

debaxo da mediçaõ ou perçeito deArquitatura como taõbem fara ea Contrapilastra do fronteespiçio  

que reçebe o Remate como taõbem fará omesmo remate comua Crus epedestalepiramidas naforma do risco  

exceto não Sera decantaria oque Seacha asign[a]do comeste X ea Sim fará oOClo na forma que mos  

tra orisco comaes coltura que delle Semostr[a] eassim fará decantaria as oito pilastras das T[orre]s eas  10 

Sineiras, elevará quatro emhua etresnaoutra como taõbem fará as piramidas que feixaõ o Zinborio dasmes= 

mas Torres deCantaria feitas eobradas naforma que mostra orisco. Adeverse que acantaria que dize= 

mus Levarão aspilastras ecunhais comprendem todas as suas molduras dorresalto para dentro oque  

Sein[ten]dem [[oque Seintendem]] nas dastorres. Sendo acantaria para o referido e para omais damilhor  

que Seach[ar] naspedreiras do Itacolumim esera escolhida branca efinna quenão seja arienta nem moL[e] 15 

acantaria para o relevo eescoltura sera daChamada de Sabaõ Send[o] toda a Cantaria muito bem La=  

vrada comascodas emcostada paraSebornir comrocha damesma qua[li]dade, elheganhará todas asfalhas  

comperfeição, principalmente todo acantaria que avista pode [al]cançar.  
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Condição 8ª do Contrato de Arrematação  

 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Oitavo 

 

Seráobrigado orematante afazer deCantaria os [dous] Arcoz do Coro,  

sendo opavimento dodesima deCantaria emque asentaõ asgrades comsua mo[l]du 

ra pellapartedefora, como taõ bem fará seis pias para Agoa benta duaz que seasen  5 

taraõ junto aozpes direitoz doArcodo Coro feitasdeConxa muito bem obrada[z] 

que Leve cadahumadellaz humBarrildeAgoa, eduaz para asportaz tra[v]essaz  

feitas namesmaforma que Leve cada huadellas meio BarrildeAgoa, ena  

mesmaformadestaz nasahidadaSaCrestia para a Capelamor, easimfará de 

cantaria deDegraoz inteiriçoz  emforma quefiqui toda emvaõ aescada que  10 

sobe para aCaza do Concistorio, eseraõ ozdegraõz depedraduraeSãa, osquaés seraõ metidos 

nasparedes que devidem amesma escada naformaque mostra aplan 

ta como taõ bem fará deCantaria odegraõ daCuxia emque asentaõ as grades  

feito debuçel asentado emhumafiadadeLages damesma, eserá muito bem Lavrada 

eecudado eomesmofará emtodas asSoleiras que fazem degraõ como taõ bemfará deCantaria 15 

opatio daentrada comseuz degraõs que mostraaplanta. Lavra   

do eexcudado como taõ bem fará naemtrada dastorres humdegraõ e Lagiará  

deLagesdeCantaria ovaõ dastorres. 
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Condição 9ª do Contrato de Arrematação  

 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Nono  

Seráobrigado orematante afazer asTorres naforma que mostra 

o rizco sendoaabobedadellas feitadeTijolo eo Zimborio obrado pelapartedefora  

como mostra o rizco fingido emetido emCal como taõ bem fará todoz oz fingimentos  

de Calearea todoz os Cunhaes molduraz efrestas pordentro epor fora eoz oCloz 

daCapela Mor pelapartedefora finalmente será fingido tudo oque asima  5 

selhe efétuou evai asignado comeste * osquaes fingimentoz nozcunhaes esuaz  

molduras imitaraõ aCantaria Lavrada como secostuma eozmaiz Claroz eentre 

vaõz das molduras entrehum conhal aoutro seraõ Caiadoz. 
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Condição 11ª do Contrato de Arrematação   

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Arrematação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,, 

Será obrigado o Rematante a fazer quatro gargulas para seasenta-  

rem nasemalha real nas engras Iunto asTorres que olhem duas para o fronteEs 

picio eduas para as Ilhargas feitas comtodaaperfeiçaõ Levando á sacada neçe  

saria para escoLoirem fora as agoas que recebem doz tilhados dentreas Torrez para 5 

cujo iffeito fará hum canaldepedra incostado asmesmas Torrez emque ve 

nhaõ des agoar oztilhados, eLevará aCorrenteza neçesaria para hua eoutra  

parte eserá pedrapara estas gargulas dequalidade boma eSan como serequer  

para seu iffeito.  
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OTSFCt27121766C14   -Condição 14 

 

 

Condição 14ª do Contrato de Arrematação  

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática OTSFCt27121766C14   - Condição 14  

 

 

 

 

 

14

 

 

Será estaVeneravelOrdem obrigada alhesaptizfazer oproducto 

desuaremataçaõ emseiz pagamentoz iguaés destrebuidoz na forma seguinte 

o primeiro oz aLicerces abertoz eCheioz, o Segundo toda aobra com as [vazes] 5 

asentadas eoterceiro as bergasda Ianelaz do Coro asentadaz etodaaobrape[lo] 

mesmo olivel oquarto toda asemalhaReal asentada o quinto as Torrezdetodo 

aCabadaz eainpennadofronte espiçio; eo vltimo dipois detudo comclu-  

ido eaCabado para oque seprocederá rigorozo exzame seestá oúnaõ está toda  

aobra naforma daplanta risco eseuperfil. enaformadasCondiçoeñz com  10 

forme sua o brigaçaõ para oque nomiará LouvadosdaSuaparte eo rematante  

nomeará dasua para  seescolherem com forme seestila, epagará cadaqual  

aosSeus?// .  



    324 

  

OTSFAdt28.04.1767  -  Aditivo de contrato alterando a condição 4ª 

 

Aditivo de contrato na 4ª condição (referente às torres) - 1776 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 013, Volume 242, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFAdt28.04.1767 

 

 

 

 

 

 

Suposto que naquarta Comdição se deu por emga   

no que seraõ asparedes das Torres deOito palmoz degrosu- 

ra, declaramos que naõ seraõ o rematante obrigado à  

fazelas mais que deSeis palmos comforme o risco 

Villa Riça em 28 de Abril de 1767 5 

 

    Manoel Jozé da Cunha                                      Jozê Vieira Rejs 

    Procurador geral                                                  Secretario 

 

 10 

 

Reconhesso a Letra dadeclaraçaõ Supra eoprimeiro 

Sinal posto ao pê della sertudofeito pelo proprio 

d[e]punho de Josê vieira Rejs eo outroSinal pelo de 

ManuelJosê daCunha, de que tenho pLenoconhecimento 15 

por outros emtudoLembrançaque delles tenho ou[tro] 

em fê de quefaço oprezente que asinoem [ilegível] 

Villa Rica a 12 deAgosto de1776 

 

Emtestemunho deVerdade 20 

Patricio Pereira da Cunha     
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OTSFCt22041804  

 

Contrato de trabalho com o Sacristão José Luís do Carmo - 1804 - especifica as atribuições 

referentes aos toques do sinos 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 23, Volume 268, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora)  
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Edição semidiplomática  -  OTSFCt22041804  

 

 

 

Obrigação a que se sugeita o Senhor José Luís do Carmo  

a desempenhar como Sachristão da Capella deSão Francisco  d’Assis  

desta cidade. 

Primeira 

A trazer sempre varrida a Igreja e espanados os altares, as-  5 

sim como as Imagens. 

 

Segunda 

A zelar todas as alfaias, roupas e mais objetos da ordem  

que estiverem sob sua guarda 10 

 

Terceira 

 A fazer os toques de matinas, meio dia, trindade, signaes  

de defuntos, repiques e dobres nos dias festivos, de Santos da  

ordem, e os do costume pelas procissões. 15 

 

Quarta 

Ajudar as missas que se disserem na Capella, e assistir ao  

Reverendo Comissario nas festas, encomẽndações e todos os actos  

precisos de obrigação deste, sendo a Igreja aberta ate 9 horas. 20 

 

Quinta 

Fazer todas armações paras as festividades da ordem, in=  

clusive a da abertura  d’assemblea; podendo receber esportulas pelas  

armações de Eças para anguinhos, e adultos, assim como pelos re-  25 

piques d’aquelles; estes porem dos respectivos donos e quando [ilegível].   

 

Sexta 

Ter sempre provida d’agoa benta as pias da Igreja, assim  

como d’agoa potável o reservatorio daSachristia, para o que  30 

participará ao Senhor Procurador para este dar as precisas ordens á  

que naõ falte agoa 

 

Setima 

Fazer os aseios necessarios para as reunioẽs de Mezas, e acompa  35 

nhamento de enterros dos Irmaõs, levar á assignatura o livro de ter  

mos e correspondencia necessaria.   
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OTSFCt22041804 

 

Contrato de trabalho da Ordem da Penitência de São Francisco com o Sacristão José Luís do 

Carmo, em 1804, que especifica as atribuições referentes aos toques do sinos 

 
Fonte: Microfilme Rolo 23, Volume 268, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCt22041804 

 

Oitava 

 

Executar as Ordens do Reverendo Comissario no que for tendente ao  40 

Culto divino, e as dos demais Mesários convenientes ao bom 

arranjo da Capella, sendo-lhes estas transmittidas pelo Senhor Procurador. 

 

Nona 

Fazer a escrituração no livro de enterramentos, quanto as Catacum  45 

bas para saber-se quando podem ser abertas, não consentindo  

que no cemiterio entrem pessoas Cobertas, nem que se escrevaõ 

nas paredes assim internas como externas.   

 

10 50 

Abrir diariamente as janelas da Capella para que correndo  

o ar não se damnifiquem as partituras 

11 

Por ao sol quando julgar conveniente as alfaias, trazendo 

Sempre limpas as gavetas, e armarios. 55 

12 

Não lhe é lícito emprestar qualquer objeto da Capella, sem  

que tenha para isso ordem da Mesa, que lhe será trans-  

mittida por escripto pelo Irmão Procurador   

13 60 

So é permittido dobrar à defunto com ordem expressa  

do Irmão Procurador nas Missas de sétimo e trigésimo dia, ou de aniversa-  

rio dos Irmaõs professos da Ordem quando seos parentes o exigir 

e [num nem]outro caso o poderá fazer sem expressa ordem do mesmo Procurador. 

14 65 

Dar parte aoIrmão Procurador de todas as ocorrencias que se derem na  

ausencia deste, para que o mesmo como o Fiscal da Ordem nada  

ignore, e proveja a tudo. 

[espaço] A Ordem finalmente garante-lhe o ordenado annual 

de cento e cincoenta mil reis (150$000) pagos mesalmente. 70 

[espaço] E por que aceita todas estas obrigações que lhe  

forão lidas, as assigna, comigo, Antonio Luiz Maria Soares  
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OTSFCt22041804    (Fólio 3) 

 

Contrato de trabalho com o Sacristão José Luís do Carmo - 1804 - especifica as atribuições 

referentes aos toques do sinos  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 23, Volume 268, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática 

 

 

 

 

 

 

deAlbergaria que as escrevi na qualidade de Secretario da Ordem  

em Ouropreto aos 22 de abril de 1804. 

 75 

OSecretario Antonio Luiz MariaSoares d’Albergaria 

José Luis do Carmo 
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OTSFCp26071795 

 

Correspondência sobre saldo credor de Antônio Crasto Lobo e autorização de pagamento – 

26.07.1795 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 



    333 

  

Edição semidiplomática  -  OTSFCp26071795  

 

 

 

Senhores Irmaõs deMeza 

Informe o Irmaõ Procurador actual Villa Rica em Meza 

[ilegível] de Mayo de 1795 

O Irmaõ Sindico sa tisfaca a   

a quantia pedida neste Requerimento atente 5 

ainformacão do Jrmaõ Procurador Villa 

Rica  em Mesa de 26 de Julho 

de1795. 

                           <M 336>                                                     Seguem-se rubricas 

 10 

Diz Antonio decrasto Lobo que ele fes as obras   

deferragem para onouo Sinno q ue constaõ dorol   

por ordem dopro curador que Domingos Alvarez dacosta  

que foi desta veneravel or dem, ecomo quer ter pago requer 

aVossas Senhorias SeSirvaõ man darlhe pagar 15 

                                  

                                    Para Vossas Senhorias sejao Servi doz aSim ou 

                                    uirempor bem doque 

 

                                                                         Espera Receber Mercê.   20 

                  Senhores Irmãos de Meza 

Consta daconta Iunta daque procede esta  

divida que selhe esta restando 9 [1]/2 5 [eacho]  

ser verdadeira he oque poso emformar aVossas Senhorias  

que mandaraõ oque for justo  VillaRica a 8  25 

dejunho de 1795. 

 

Manoel Alvarez deMeireles 

Procurador Geral 
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OTSFCp08101795 

 

Correspondência de Domingos Àlvarez da Costa – 1795 
 

 

Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp08101795    

 

 

Muito Reverendo Senhor Padre Comissario e Senhores Irmaõ Menistro emais definitorio  

O Nosso Jrmão Procurador nos informe sobre o respondido neste 

requeremento Villa Rica em Meza de 8 de outubro de 1795 

[ilegível] 

[ilegível][ilegível]Diz o Irmaõ Domingos Alvarez da Costa, proffeço atrinta eseis   5 

annos que elle temServido nesta Veneravel Ordem de São Francisco, trez an=   

nos deprocurador, comosmais cargos atrazados, como constaõ doLivro,  

etodos os Cargos que tem Servido tem pago, eseus ann[u]aẽz, equerendo   

no seu tempo fazer hum Sino Meaõ deesmollas, eComo naõ pode con=   

cluhir tudo deesmollas, foy precizo despender doseu dezoito oy =  10 

tavas trez quartos e quatro vinteiñz deouro, precizas para duas Aro=   

bas etreze Libras deCobre que ajustou o Irmão Vigario Manoel JozéMachado   

em Caza do Mestre dos Meninos de Fronte dofalecido Vintura 

Fernandez deoLiveira, que emportou nadita. quantia – 18 oitavas ¾ 4 e noque  fala noque  

despendeo mais para odito Sino que foraõ Sinco Oi ctavas eonze -  15 

vinteiñs estas asdeu de esmolla, Como Consta do Rol que Se acha   

namaõ do Andador, ealem destas asmuitas quebras deouro que pa-   

gou a Varias pesoas das muitas obras que Se fizeraõ, e tão bem   

por esquecimento julga pagar alguã divida que por esquecimento não  

fes Lançamento. 20 

 Pede a Vossas Senhorias sejaõ Servidos  

 mandarlhe Satisfazer as ditas – 18/oitavas ¾ 4 

 que dezpendeo, que Sempre foi Irmaõ Sem Ser- 

                                                           remisso nos Cargos que lhe empunhaõ, Como 

                                                    [ilegível] Irmaõ SeCretario hé Ciente, eComo Seacha, 25 

                                                     aoito mezes Com grande, Caresido da dita 

                                                       quantia.     

                                                                                      Espera Receber Mercê       
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OTSFCp1794/1795
56  

 

 

Correspondência de Manoel Alvarez de Meirelles esclarecendo pagamentos diversos 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

                   

                                                      
56 Apesar deste documento ter sido arquivado juntamente com os recibos, decidiu-se colocá-lo na tipologia 

Correspondência por tratar-se de esclarecimentos ao tesoureiro da ordem para que procedesse aos 

pagamentos.  
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp1794/1795                 

 

 

 

   <M. 338>  

 

 

 

 5 

 

Na qualidade de Procurador que fui nesta veneravel Hordem  

terseira deSam Francisco, Noano de1794 para 95 emformei o=   

Requerimento junto doIrmão Domingos Alvarez dacosta sobre a ver=   

dade deSeu requerimento em que 18 ¾ 4 decobre que tinha comprado   10 

para oSino mião selhe estavão deuendo eque queria ser pago:   

Sendo serto que comadita quantia fixou aSua conta doque tinha   

Recebido epago: como seue na conta que deu Noano de 93 Feita pello   

Irmão Cecretario o Capitam Joze gonçalvez Reis por Cujo mo tiuo nada Se lhe deuia. 

e Como diçe que aHordem tinha pago oque seficarão deuendo dodito  15 

Sino varias coantias enão declarei  aquem he o seguinte        A= 

 

Manoel Ioze Machado cobre para o dito Sinno em 1795.........................................20  -    - 

Ao Capitam Luis Pinto 2 aRobas de cobre para o Sino ........................................ ..6   -     - 

Antonio de Crasto Lobo ferraje para odito sinno.....................................................9  [1]/2  6 20 

Francisco dacosta guimaraes cobre para o Sinno evinho ......................................13  [1]/2  - 

Manoel deMagalhaes cobre para o Sinno................................................................ 4     -      - 

1796....Iacinto Coelho daSilva 47 Bestas caregadas de Lenha para afundição dosino  6 [1]/4  4 

                                                                                                                               _______                                                                       

                                                                                   Soma                                      59  [1]/2  2 25 

                              Manoel Alvarez de Meireles 
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OTSFCp1832  

Especificação de despesa com fundição de sino por Manoel Fernandez da Silva - 1832  

                      

 

Fonte: Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp1832 

 

 

 

Illustrissimos Senhores Ministro eMais Defenitorio   

daVeneravel Ordem Terceira de Saõ Francisco de Assis 

 

 

Reprezenta a Vossas Senhorias Manoel Fernandez   5 

da Silva, a Conta Corrente do metal que reçe   

beo do Sino Velho da Ordem, ejuntamente   

dos metais que comprou com o Seu Dinheiro   

emais despezas como consta daConta jun   

ta para Vossas Senhorias tomarem conheçimento   10 

da entrega do dito Sino, epagar o Supplicante.   

o Contiudo do que consta aConta Corrente o que   

espera de Vossas Senhorias lhehaj aõ demandar satis   

fazer adita quantia visto que tambem   

teve grandes prejuizos com as ditas fundi   15 

çoens.  

            Deos Guarde aVossas Senhorias  

por muitos annos.     

                                eSou 

                             DeVossas Senhorias 20 

                        Jrmaõ Omilde eattento.  

                      Manoel Fernandez da Silva  

      Segue 
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OTSFCp08041864  

 

Correspondência ao sacristão solicitando esclarecimentos a respeito de determinada 

encomendação solene - 1864 

 
Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp08041864 

 

 

OSenhor Irmão Ministro deseja saber quando se  

fez na Capella uma encomendação Solemne ulti-  

mamente, e por alma de quem, e com autorisação  

de quem - 

Se os livros de termos estaõ ja assignados  5 

para se poder marcar dia para a Mesa. 

 Satisfaça pois o Irmaõ Sachristaõ da  

Capella o que é nesta determinado. 

   Ouropreto 8 de Abril de1864 

    O Secretario 10 

                                           Illustrissimo Senhor Soares d’Albergaria 

 

Satisfasendo ao ordenado por o Illustrissimo  

Senhor Irmaõ Ministro da Ordem, [ilegível]  

a declarar que no dia 4 do corrente  15 

selebrou-se uma Missa de Corpo presen-  

te na Capella por alma do Pay do  

<Post Scriptum> Senhor Rosentino, de mando do Irmaõ  

<Outro sim achaõ> Lourenço Corrêa de Mello sendo o se  

<se assignados> lebrante o Reverendo Comissario e no fim  20 

<os Livros de> estando presente a Musica convidada  

<Termos> pelo o dito Lourenço, cantou um respon-  

so por alma do fina do somente sem ne- 

<Braga> nenhuma assistencia de Cruz e nem toque  

algum de sino, o que pode provar o mês-  25 

mo Reverendo Comissario, Musicos e o sobdito  

Lourenço e por tanto pode se provar que  

não houve encomen da ção. 

         Francisco da Rocha Braga  

     Sacristaõ  30 
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OTSFCp26011871 

 

 

Correspondência ao sacristão sobre toque de sino - 26.01.1871  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp26011871 

 

 

 

 

Ordem Terceira de Saõ Francisco de Assis 

 

OSenhor Irmaõ Sacristaõ faça signal hoje  

as 6 ½ horas da tarde para o Irmaõ  

Jozé Pereira dos Santos fallecido  5 

fora desta capital. 

             Ouro Preto  26 de Janeiro de 1871  

                               O secretario  

                 Francisco Roberto Veloso  
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OTSFCp17091883 
 

 

Correspondência  nomeando os membros da Comissão responsável pela obra de refundição 

do sino grande -17.09.1883 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp17091883 

 

 

Illustrissimos Senhores 

 

Tendo sido coroados do melhor  

resultado possivel os esforços em- 

pregados pelas commissoẽs encarre-  5 

gadas de agenciar donativos para  

a refundição do sino grande da Ca-  

pella de São Francisco de Assis, cum-  

pre-me scientificar visto a Vossas Senhorias,  

aos quaes posso garantir que ne-  10 

nhuma duvida há sobre os meios  

para semelhante despeza.  

N’estes termos, indico para  

Membr[[r]]o da Commissaõ que deve  

contratar aquella obra os presti-  15 

mosos Irmaõs Senhores Doutor Padre Miguel  

Salvia, Tenente Joaquim Coelho de Gou-  

vêa, Capitam Joaquim José dos Passos,  

Antonio Pereira de Faria e Fran-  

cisco Magno de Jesus. 20 

 

Deos Guarde a Vossas Senhorias 

Ouro Preto, 17 de Setembro de1883 

 

Illustrissimos Senhores Ministro e mais Mem- 25 

bros da Mesa Administrativa da Vene-   

ravel Ordem Terceira de São Francisco de Assis.  

Antonio de Jezus Passos 
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OTSFCp24111883
57 

 

Correspondência da Comissão informando o resultado da campanha de arrecadação para 

refundir o sino grande - 24.11.1883 

 

 
Fonte: Microfilme: Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

                                                      
 6 Este documento tem como anexo a OTSFRç24111883 

 



    347 
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Illustrissimos Senhores 

 

A Comissaõ constituida pela Meza adminis-  

trativa da Veneravel Ordem Terceira do Patriarcha Sam 

Francisco de Assis, tendo acceitado a ardua ta-   5 

refa  da refundiçaõ do sino grande, bem como   

de arrecadar dos Irmaõs e devotos a quantia    

necessaria, a esse fim; passa demostrar o re-  

sultado, de seu trabalho. 

Auxiliados por irmaõs prestativos que como ou-   10 

tros encaraõ e desejão a prosperidade da nos-  

sa Ordem, obtivemos aquantia de 1:463$320 reis 

que como se verifica das relaçoẽs e conta corren-   

te juntas; recebeu-se, dos Irmaõs 781,,700 reis, de  

devotos 349,,480 reis e mais 332,,140 reis que re-   15 

sultou de um espetaculo dado no dia 7 de Setem- 

bro, promovido em benificio dessa refundiçaõ do  

sino pelo incansavel lidador da Ordem o Ir-  

maõ Senhor Tenente  Antonio de Jesus Passos: este    

resultado , attesta o quantum foi solicito o empe-   20 

nho da Commissão para satisfazer uma neces-   

sidade como era a refundiçaõ desse sino.   

Despendeu-se aquantia de 925,,970 reis como   

demonstra os documentos anexos e a respectiva   

conta corrente, com a economia que nos foi possivel, na   25 

compra de materiaes necessarios  a essa fundi-   

ção, no desmancho de andames na Capella   

então em limpeza , no decimento do sino, e na  

conduçaõ da machina pertencente as obras  

publicas, bem como outras dispezas de menos       30 
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OTSFCp24111883 –Fólio 2 
 

 

Correspondência da Comissão informando o resultado da campanha de arrecadação para 

refundir o sino grande - 24.11.1883 - Folio 2 
       

 
 

Fonte: Rolo 21 volume 247 Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp24111883 –(Fólio 2) 

 

 

importancia.[espaço] Nessa quantia acha-se inclui-   

da a de 700$000 reis paga ao fundidor de   

sinos José Valentim Onofre , com quem se   

contratou verbalmente por 600$000 reis um   

sino de 60 arrobas e as que acrecesse em   35 

proporçaõ.             

De posse como estamos do sino em per-   

feito estado e bem fundido , o entregamos a Me-  

za a dministrativa, em data de 24 do corrente, 

e ora passamos tambem a referida meza   40 

o saldo de 537,,350 reis constante da conta corrente  

Desta forma damos por concluidos nos-   

sos trabalhos e exonerados da Comissaõ, naõ   

só porque a meza pode dar melhor apli-   

caçaõ do saldo acima, como por tornar-se   45 

difficil a referida comissaõ satisfazer o   

desejo de muitos Irmaõs na collocaçaõ do   

sino em uma das torres da Capella.  

Deus Guarde a Vossas Senhorias 

Ouro Preto, 24 de Novembro de 1883  50 

 Illustrissimos Senhores Ministro, e mais membros da   

Meza Administrativa da Veneravel Ordem Terceira de   

Saõ Francisco de Assis.  

Presidente Doutor Miguel Salvia 

Joaquim Jose dos Passos 55 

Joaquim Coelho de Gouvea 

Francisco Magno de Jesus 

Antonio Pereira de Faria 
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OTSFCp24111883 b  

 

Correspondência de Pedro Pio Pereira à Comissão de refundição solicitando pagamentos 

diversos. 

 

Observação: Este documento possui a relação dos pagamentos efetuados conforme OTSFRç1883 

Fonte: Microfilme: Rolo 21 volume 247 - Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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< Número 1> 

 

[ilegível] O Menistro                                           Despesa 

[ilegível] Augusto de Oliveira                                       1883. 

 5 

 

O Senhor Sindico da Ordem de    

Saõ Francisco de Assis, Joaquim 

Coelho de Gouvea , pague a Com-   

missaõ encarregada da refundição  10 

do sino grande da Capella, a quan-   

tia de novecentos e vinte e cinco  

mil novecentos e Settenta reis,   

(925,,970) despendida pela dita  

Commissaõ como consta dos 15 

documentos juntos. 

    Ouro Preto, 24 de Novembro de1883 

                                O Secretario  

                              Pedro Pio Pereira
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OTSFCp05121883 

 

Correspondência solicitando a colocação do sino refundido na torre direita da Capela - 

05.12.1883 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Os Irmaõs da Ordem Terceira de Sam Francisco de  

Assis da Cidade de Ouro Preto pedem a Meza  

administrativa a collocaçaõ do sino grande ul-  

timamente fundido na torre á direita da Capel-  

la. 

Ouro Preto, 5 de dezembro de 1883 5 

Antonio de Jezus Passos 

Florencio Theodoro deOliueira 

João Natividade de Jezus 

Antonio Augusto Pinto Coelho 

Francisco Magno de Jesus 10 

Luiz Seraphin de Jesúz 

Severo Barbosa d’Oliveira Netto 

A. Quiroga 

Gabriel [ilegível] 

Francisco de Assis [ilegível] Magalhães 15 

Luis do rego Paes Leme 

Francisco Jose dos Santos 

Firmino Caetano de Jezus 

Jose Maria dos Reis Barcellos 

Joaõ José [ilegível] Santos 20 

Lauro [ilegível]  

Francisco Patrocinio 

Manoel Vieira dos Reis 

João Jose da Rocha 

Francisco de Paula Alves dos Santos 25 

                             Antonio Alves de Santos  

                             Augusto Antonio da Fonseca 

                             Francisco de Assis Piaõ Ribeiro 

                             Joaquim Coelho de Gouvea 

                             Antonio Pereira e Faria 30 

                             Francisco de Paula Sousa  
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OTSFCp05121883b 

 

 

Correspondência alertando à Mesa Administrativa sobre a colocação do sino refundido na 

torre direita - 05.12.1883 

 
Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFCp05121883b 

 

 

 

 

Illustrissimos Senhores Ministro e mais Membros da Meza  

Administrativa da Ordem Terceira de Saõ Francisco de  

Assis 

 

 5 

Sendo informado de que os mesários actuaes pre  

tendem collocar o sino ultimamente fundido  

na torre a esquerda da Capella sem appôio  

dos Irmaõs e que sem duvida trará algum  

inconveniente; vem o abaixo assignado ap-  10 

presentar o documento junto em que diver-  

sos dos referidos Irmaõs, e os mesários fuc-  

turos, pedem a collocaçaõ do sino em outra  

torre.[espaço] Vossas Senhorias assim omandando manifes-  

taraõ de harmonia com os interesses em  15 

geral da nossa Capella. 

 

  Deus Guarde as Vossas Senhorias 

 

Ouro Preto, 5 de Dezembro de 1883 20 

 

Antonio de Jezus Passos 

 

A mesa deliberou que presentemente isto naõ  

pode ser; mas quando a Ordem estiver em  25 

melhores circunstancias, se fundirá um  

sino menor e que  n’essa occasiaõ será o sino  

grande removido. (Reuniaõ numero 8).  
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OTSFCc11031832 

 

Figura 122: Documento denominado conta corrente com detalhamento dos gastos com a 

fundição de sino contraídos por Domingos Alvares da Costa  
 

 

Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição Semidiplomática - OTSFCc11031832 

 

Conta corrente da despeza dafundição doSino. 
O Sino novamente fundido, e entregue a esta veneravel Ordem Terceira 

peza 60 arrobas, cujo feitio he a 4$000 por arroba, que emporta 

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

Comprei 41 arrobas de Metal ...........................a 9$600 aarroba. 

36 libras de Estanho para afundiçaõ.................a   $640 alibra 

15 libras ½ deCobre para sereduzir aBronze, efazer os Mancáes, que  

ficarão com opezo de 27 libras 1/4, efeitio dos mancaes tudo............ 

4 libras de ferro para a Aste do badálo .....................a 100 alibra... 

                                                                                                  

                                                                                                  Soma.......... 

Recebi 1 arroba e 11 libras ½ de metal das aparas doSino....a 300 alibra 

                   Liquido que medeve aVeneravel Ordem Terceira........ 

 

Pezou o metal doSino velho 30 arrobas e 1 libra......... a 9$600 

aarroba...........           

                                                  Total importancia doSino.......... 

 

Rezumo  

Pezo doSino velho................ .............30arrobas e 1 libra 

Pezo do metal que secomprou.............   41arrobas   

                                          Soma         71 arrobas e 1 libra                

Peza oSino Novo ...............................60 arrobas  

Quebras na fundiçaõ........................... 11 arrobas e 1 libra 

 

                       Ouro Preto a 11 de Março de1832annos 

                     Manoel [ilegível] da Silva 

 

240$000 

 

393$600 

  23$040 

 

    5$290 

      $400 

___________ 

662$330 

 

  13$050 

  649$280 

 

  288$300 

______________ 

  937$580 
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OTSFDb27031844 

 

 

Termo de deliberação sobre os dobres do sino grande - 29.03.1844.  

 

 

 
 

Fonte: Microfilme Rolo 21, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFDb27031844 

 

         <151> 

Termo da deliberação da Meza  

sobre a Exposição do Santíssimo Sacramento em  

Quinta feira Santa e as mais deliberacões  

a baixo declaradas 

 5 

Aos 27 dias do mes de Marco de 1844 

em o Concistorio da Capella da Veneravel   

Ordem Terceira de Saõ Francisco d’Assis estando em   

Mesa o nosso Reverendo Vice Comissario Irmaõ Ministro   

e mais Defenetorio completo. Foi deliberada   10 

por unanimidade de vottos que se fizesse   

no corrrente anno a Exposição do Santíssimo  Sacra   

mento a custa dos reditos da Ordem com   

toda a des cen cia e devida e conomia com   

o acto de Lava pedes a custa do actual   15 

Menistro, ficando o Irmaõ Procurador encarregado   

para todo o arranjo da referida funçaõ.   

Foi nomeado Presidente para a Fregue   

ziã de Antonio Dias o Irmaõ Alferes Theo   

tonio Joze Coelho de Andrade. Foi   20 

taobem deliberado pela Meza sob propos   

ta do Irmaõ Procurador que o Sino grande   

da Capella a pouco concertado e com   

grande despeza não dobrasse senão pelos   

Irmaõs que58 faleci[dos] que haverem servido   25 

de Definidor para cima.[espaço] Para constar   

se lavra o presente termo assinado   

pela Mesa e Eu. 

 

O Padre Fernando Augusto de Figueiredo. 30 

 [ilegível]  Vice Comissario      

Vice Comissario 

                                                      
58 Esta palavra vem marcada, provavelmente apontando para sua prescindibilidade no texto. 
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OTSFLç1759 

 

Lançamento no valor de 24$000 de esmola que se deu à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento - 1758/1759 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 67, Volume 217, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

  



    361 

  

Edição semiplomática  - OTSFLç1759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo dito que despendeo para hua Esmolla que a Mesa Mandou dar as Irmandades do 

Sacramento e Senhora da Conceiçam desta freguezia para ajuda daffatura do sino [[do 

Sinno]] como Seve do Recibo folha 25...  24$000 
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OTSFLç1771  

  

Lançamento referente ao pagamento efetuado a Baltazar Gomes de Azevedo pelo feitio das ferragens 

do sino 1771 

 

Fonte: Microfilme Rolo 67, Volume 217, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFLç1771 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balthasar Gomes de Azevedo feitio das ferragesdo Sino..............19$200 

Odito feitio das ferrages das IanelasdosCorredores. ............12$900 
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OTSFLç1771/1772  -  Manuscrito 

 

Lançamento de gastos com sinos - 1771 para 1772. 

 

Fonte: Microfilme Rolo 067, Volume 217, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFLç1771/1772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odito eseus officiaes na toredo Sino.......................folha ................................6$300 

 

Antonio JozeTorneiro madeira para as porcas do Sino..................folha......... 5$400 

Joze Francisco Madeira para a tore....................................................................1$800 

PregosCaybrores para amesma........................................................................  $900 5 

Ahum official de Manoel Francisco nas porcas................................................3$600 
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OTSFLç1773 

 

Lançamento referente a pagamento efetuado por dias de serviço na torre e ferragens para o 

sino - 1773 

 

Fonte: Microfilme Rolo 067, Volume 216, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFLç1773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos oficiaes que fizeraõ asporcasdoSinos, menos oMestre 

que naõ Levou nada.............................folha.............................................10$950 

 

 

 

 

 

Joze Francisco daSilva Carpinteiro 4 dias natorredoSino. folha ............. 3$600 

Joaõ deAlmeida Lanhoso - 4 dias na torre carpinteiro. folha ....................3$600 

Manoel Joaõ Pereira varias ferrages para oSino. folha .............................5$550 
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OTSFLç1832 

 

Lançamento de 28$450 referente a pagamento efetuado a Manoel Gonçalves Nilo, em 1832. 

 

Fonte: Microfilme Rolo 67, Volume 218, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFLç1832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagou oSindico a Ferrage do Sino que fes Manoel   

Gonçalvez Nilo, aqaantia Vinte oito mil quatro Centos e 50 reis   28$450 

Que Se em Controu esta quantia na divida de Seu Pay o   

[[o]] Irmam Theotonio Gonçalvez Dias.                 
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OTSFLç1835/1836  

 

Lançamento de gastos com sinos no ano de 1835 

 

Fonte: Microfilme Rolo 067, Volume 218, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFLç1835/1836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagou oSindico a despesas que se fes Com oSino 

Ao Carapina que fes a porca doSino.....................................10$000 

De ferro para o Badalo do Sino...............................................1$520 

Ao Ferreiro de feitio do Badalo do Sino...................................5$500 

De comserto naferrage............................................................1$040 5 

Por uma vigota para Suspender oSino....................................  $640  

Por 1 Servente 4 dias ...............................................................1$280 

Por um Portador que foi a Sedade Mariana buscar Abitos 

Azeite para o sino..................................................................... $480 

 10 

1 Servente que conduzio aMadeira do Sino, e servio 4 dias...1$600    
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OTSFLç1836  

 

Lançamento referente ao conserto do sino e sua recolocação no lugar -1836 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 67, Volume 218, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFLç1836 

 

 

 

 

 

 

Pagou oSindico a despeza que sefez Com oSino [espaço]o Seguinte  

Pagou aBernardino Iose Barboza depregar a ferrage noSino..................7$200 

Aquem tirou oSino do seu Lugar................................................................1$920 

Por 2 caibros para andame efeitio..............................................................1$840 

Por huma Arroba de xumbo.......................................................................7$000 5 

Aos Trabalhadores do Sino.......................................................................5$800 

Azeite para oSino.......................................................................................1$800 

Ao ferreiro deCom Sertar os ferros do Sino mião....................................   $960 

Aquem pós oSino em Seu lugar e apertalo................................................1$600    28$120
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OTSFRb17031772
59

  

                                                                                                    

Recibos referentes aos trabalhos realizados nas torres - 1772 

 

Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                      
59 Encontrou-se uma cópia deste documento, elaborada por outro punho, em papel pautado (papel almaço).  
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb17031772 

 

 

                                                                                                                                         <14> 

Conta dos dias que tra ba lhei na tore de São Francisco  

emais dois o fe ci ais ase[guir] 

 

Por 5 dias meus [osequo] a ¾ por dia   -      -                        3/oitavas  -  e¾ 5 

Por 5 dias do o fe sial Manoel [osequo] ----    ¼ - 4oitavas por dia           1  -  ¾  4 

Por 4 dias do o fe sial Theodozio [osequo] --- ¼ 4 oitavas por dia              1  -  ½ 

                                                                                                              ______________                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         Soma   7 oitavos e 4  

 10 

                                                                                          Luis Pinheiro Lobo 

Senhor Irmaõ Sindico, 

Antonio Martins Viana  tendo ouro dara ao dito Senhor 

Asima o queconsta da Conta Supra etcetera 

 15 

                                              Souza 

 

                                         Senhor Irmaõ Cindeco 

 

Setem ouro pague aContaasima e senaõ tem 20 

Mandemo dizer que neseCazo pagarej    

                                                           Camara   

 

 

Reseb[i] aConta asima por maõ do Irmaõ Sin[d]ico 25 

O Senhor Antonio Martinz viana e para sua clareza paso o prezente 

                                            Luiz Pinheiro Lobo
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OTSFRb17051787  

 

Recibo emitido por José Ribeiro de Faria - 17.05.1787 

 

 

Fonte: Documento Avulso, Microfilme Rolo 23, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb17051787 

 

 

 

 

 

 

Recebi doSenhor Ajudante Mano el Alves de Mei relas, Procurador  

da Orde Tercejra de Santo Francisco des ojtauas de ouro de acreci-  

mo que ouve [n]a cimalha das Torres damesma capela -  

Villa Rica a17 deMajo de 1787 annos 

                                                                  Iozé Ribeiro deFaria 5 

<187>                                                                                                                                       
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OTSFRb08101794  

 

 

Recibo emitido por Manoel Jose Machado - 08.10.1794  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb08101794 

 

 

 

 

Número4 –––.4/8 

Recebi do J[r]maõ Procurador oSenhor Domingos  

Martinz daCosta quatro oitavas de  

ouro deduas Carradas deLenha  

por afondiçaõ doSino que fiz para  5 

AOrdem Terceira de Saõ Francisco  Villa Rica 

8 de outubro de794 

 

                       Manoel Jose Machado 
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OTSFRb08101794b 

 

     

Recibo emitido por Joze Ribeiro Roza - 8.10.1794  

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb08101794b 

 

 

 

 

                                         Número 1           18  ¾  4 

 

Recebi do Irmaõ procurador deSaõ Francisco o Senhor  

Domingoz Alvarez da Cozta aquantia de dezoito oitavas e tres quartos  

equatro vinteis deouro procedidas de duas a robas e treze Livras  5 

emeya deCobre que odito Senhor mecomprou para oSino dadita ordem  

e porverdade passo o prezente. Villa Rica 8 de outubro de 1794 

 

       Joze Ribeiro Roza 
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OTSFRb24111794  

 

 

Recibo emitido por Antonio Roiz Tavarez  - 24.11.1794 

 

 
Fonte: Microfilme, Recibo, Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb24111794 

 

 

 

                                                           Número 11  -   3/8  -   

 

[espaço]Conta da ferrage das obras doSenhor Saõ Francisco 

Para conçertar huã fixadura da porta xaue 

noua eCoberta eomais que preçizou..............................................................”  ¼     2 5 

Para concertar o varam daporta .................................................................”     ”    2 

Para Sete pares de Lemes para as portas das torres.....................................1/4    4 

        Emportaõ tudo em ................................................................................3/oitavas     

 

        Recebj do procurador oSenhor Domingos - 10 

        Alvarez a Conta asima    Antonio Rodriguez chaues   

        hoje 21 de Novembro de 1794 
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OTSFRb03121794 

 

 

Recibo emitido por Leandro Maciel - 3.12.1794 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb03121794 

 

 

 

 

                                          Número 13    –   5 ½   -                                      <40> 

 

Recebi doSenhor Domingos Alvarez daCosta C omo60 procurador daveneravel ordem  

Terceira de Saõ Francisco desta Villa sinco oitavaz emeya deouro de fazer  

os telhados e reboques daCaza de Saõ Francisco eabrir os buracos nos por  5 

tais depedra dasportas das torres, epor verdade ecLareza pa  

sey este pormim Somente aSignado Villa Rica 3 de Dezembro de1794 

                           Leandro Maciel 

Como testemunha que este fis aorogado sobreditto 

                                  Francisco da Costa Guimarães  10 

                                                      
60 O autor escreveu inicialmente ‘G’ maiúsculo e depois riscou a haste descendente, transformando-o na letra 

“C”. 
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OTSFRb13011795 

 

 

Recibo emitido por Vicente de Crasto Peixoto - 13.01.1795 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb13011795 

 

 

         

    < M 206 >                               Numero 9      16  ¾ 4     

 

 

Resebi doSenhor Domingos alues daCosta dezaSeis  

outavas etres Coartos ecoatro Vintens deouro deCobre  5 

Velho que mecompro para o Sinno de Saõ Francisco epara sua Clare_  

za [espaço] lhepaSei este Villa Rica 13 deIaneiro de 1795 

 

 

      Vicente de Crasto Peixoto 10 
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OTSFRb11051795 

 

 

Recibo emitido por Luiz Pinto da Fonseca - 11.05.1795. 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb11051795 

 

 

 

 

Numero  6 

     <M. 206> 

 

Recebi doProcorador daordem treseira de Senhor Saõ Fra 

ncisco seis oitauas de ouro dehuã arobadecobre  5 

para onouo sino e pelo ter recebido paSo este   

de minha Letra esinal uila Rica 11 de maio   

de 1795 

 

   Luis Pinto da Fonseca 10 
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OTSFRb30081795  

 

Recibo emitido por Antonio de Crasto Lobo - 30.08.1795 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb30081795 

 

 

<Numero 23> 

Conta da ferraje do Sino Novo de São francisco 

 

 

Pelo feitio do badalo que Peza trinta libras................... 3  ½  5 

Pelo feitio do eixo...........................................................2  ¼  

Pelo  feitio das argolas.................................................... -  ¾  

Pelo feitio do Braso com duas xapas............................... – ¾ 4 

Pelo feitio dos gatos..................................................... – ¼ 2  

Pelo feitio das aspas com as cavi lhas........................  4  - - 10 

Por 1 dobradisa Nova................................................... -   -  4 

                                                                                    ________ 

                           Soma , salvo o erro............ 11 ¾ 2 

ReSebi hua Lima nova.......................................................... ¼ 2 

ReSebi dozoito Libras de ferro que sobrou........................1 ¾ 2 15 

      Meja libra dos miudos....................................................1 

                                                                                      ________ 

                                                    Resebi                            2 – ” – 5 

                                                     Resta                             9 -  ½ - 5 

 20 

Antonio de Crasto Lobo 

 

ReSebi aConta a Sima de noue oitauas emeija e hum tostaõ deouro epor as ter resebi   

do passo este de minha Letra e Signal oie 30 deagosto de 1795 annos  

 25 

                                          Antonio de Crasto Lobo 
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OTSFRb01101795
61  

 

 

Recibo emitido por Antonio Pereira Meireles - 01.10.1795 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 

                                                      
61 Este documento foi escrito por punhos diferentes. O primeiro punho fez o detalhamento do que estava sendo 

pago. Já o segundo punho é do próprio credor. 



    393 

  

Edição semidiplomática  -  OTSFRb01101795 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Numero 41> 

                   <Maço 206>                                      <6>  

 

Val Este húa duzia de taboado [C]ravo deSoalho   

eaIustey por quatro oitavas deouro   5 

val mais quatro taboas de Canella que aIustey   

por duas oitavas etres quartos e quatro vintens deouro   

mais huã pra[n]cha para a porca do Sino novo   

Iustapor duas oitavas deouro que Soma tudo 8 ¾ 4  

Que tu do foy para as obras deSaõ [Francisco.] Barra12 de Dezembro  10 

de1794. Procurador Geral [espaço]   Domingos Alvarez da Costa   

 

Reseui aconta asima por mam  

do Senhor [ilegível]  meireles  Vila Rica  

1 de outubro de 1795          Antonio Pereira  Malta 15 
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OTSFRb05101795 

 

 

Recibo emitido por Francisco da Costa Guimarães - 5/10/1795 

 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb05101795 

 

 

 

 

<N38> 

 

 

Reçebi doSenhor Ajudante Manoel Alvarez de Meireles comopro curador da veneravel  

ordem Terceira deSão Francisco treze oitavas emeya deouro que mepagou de as-  5 

sistençia devinho para as missas edeCobres que eutinhapago para oSino  

<13/2> que Sefez denovo, epor estar pago eSaptis feito detudo oqueSeme  

deviathe odia dehoje paço este para Sua cLareza por mim feito  

eaSignado Villa Rica 5 de outubro de1795  

 10 

                                                                  Francisco da Costa Guimaraes 

<Daqui> 
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OTSFRb09101795 

 

 

Recibo emitido por Manoel de Magalhaes Gomes - 09.10.1795 

 
Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática   -  OTSFRb09101795                                   

 

 

<Numero 40>      

 

Receby do ProCurador daueneraueL Ordem  

tersejra de Saõ Francisco quatro ojtauas deouro por sse di 

das deCobre uelho que me comprou para osino epelas   5 

ter Recebydo do dito pro curador Manoel Alvarez de Mej   

reles paso Este uila Rica 9 de outubro de 1795 annos 

 

                               Manoel de Magalhães Gomes  

                       Numero 46 10 

Recebi declaroqueSemedevia  

nove oitavas emeya eraut 

Supra 

                      [ilegível] 
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OTSFRb19091800 

  

Recibo emitido por Gregório Mendes - 19.09.1800 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 24, Volume 277, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb19091800 

 

 

 

 

 

 

Recebi do senhor Bernardo Joze daCosta  

como Procurador da ordem Terceira de Saõ Francisco  

des ta vila hua oj tava deouro de abrir hum  

buraco na Sinejra para Semeter hum  

Sepo para [ilegível] eporter Recebido  5 

paSei este taõ So mente por mimasinado    

Villa Rica 19 de setembro de 1800 

                             Gregório Mendes 
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OTSFRb23101883D1 

 

Recibo emitido por Manoel Corrêa Borges  em nome de Painhas e Irmãos  23.10.1883  

 

Fonte: Microfilme Rolo 20 volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb23101883D1 

 

 

 

Recebemos do Senhor Capitam Francisco  

Magno de Jezus, aquantia de cen-  

to e quarenta mil reis, (140:000) prove-  

niente de [ilegível] kilos de estanho que ven- 

demos para arefundiçaõ do sino da  5 

ordem de Saõ Francisco d’Assis, na  

f[ri]meza de que passamos oprezente 

en que assignamos. 

                    Ouro Preto 23 de outubro de 1883 

                    Por Painhas + Irmaos  10 

                    Manoel Corrêa Borges  
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OTSFRb23101883D2  

 

Recibo emitido por João Martins - 23.10.1883 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 247- Casa dos Contos - Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb23101883D2 

 

 

 

Recebi do Senhor Capitam Francisco Magnode  

Jezus a quantia de tres mil e seiscen-  

tos reis, Sendo dous mil e quatro centos  

reis de dois Cargu[e]iros de Lenha a 1200 reis  

para que bramemtos do Sino daCapella  5 

de São Françisco de Assis e mil duzentos  

reis de 50 pregos Caibraeis par a ar=  

maçãodo moutão a fim de Subir  

o no vo Sino e por verdade mandei 

passar em que me assigno.  10 

Ouro Preto 23 de Outubro de 1883 

                  João Martins                  
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OTSFRb23101883D3  

 

Recibo emitido por Nicolau Barra - 23.10.1883 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

 



    405 

  

Edição semidiplomática  -  OTSFRb23101883D3 

 

 

 

 

Recebi ao Senhor Capitam Francisco Magno   

de Jesus a quantia de onze mil e   

quatro centos reis (11:400) prov[en]iemte   

de 57 kilos de cobre velho á 200 reis que  

comprou refundição do Sino daCa=   5 

pella de São Francisco de Assis, e por   

verdade pedi aquem este por   

mim fizes te e ao meu arrogo assig= 

nace. Ouro Preto 23 de Outubrode 1883 

Arrogo de Niculau Barra 10 

Luis Pinto da Rocha  
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OTSFRb30101883D4  

 

Recibo emitido por Ignacio José de Sousa Gomes – em nome de Theotonio José Reboças - 

30.10.1883 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb30101883D4 

 

 

 

 

 

Recebi do Illustrissimo Senhor Capitaõ  

Francisco Magno de Jesus a quantia  

de seis mil reis (6$000) provenientes  

de metais que vendi para a fundiçaõ  

de um sino da Veneravel Ordem Terceira de  5 

Saõ Fran cisco de Assis desta  Capital   

Ouro Preto 30 de outubro de  

1883 = 

Por autorisação do meu genro oSenhor 

Theotonio José Reboças =  Ignacio  10 

José de Sousa Gomes - 
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OTSFRb05111883D5 

 

Recibo emitido por Pedro Jose de Araujo - 05.11.1883 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb05111883D5  

 

 

Recibo 19:400 

 

 

 

Recebi do Senhor Capitam Francisco Magno de Jesus a   5 

quantia de desenove mil e quatro centos reis (Reis = 19:400)   

provenientes de dois carros de lenha e mais nove   

cargueiros de dita, que vendi para a refundição   

do sino da Capella de Saõ Francisco de Assis e  

por verdade pe di a quem este por mim passas-   10 

se e somente assino. Ouro Preto. 5 de Novembro de 1883 

 Pedro Jose de Araujo          
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OTSFRb07111883D6 

 

Recibo emitido por Luis Pinto da Rocha em nome de João Martins  - 07.11.1883 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb07111883D6 

 

 

 

 

 

Recebi do Senhor Capitam Francisco Magno de Jezus   

a quantia de desmil e trezentos e vinte reis  

Recibo(10:320) provienentes de Metal que vendi pa=   

ra Refundição Sino da Capella de São Françisco  

de Assis e por verdade passo ao prezente em que   5 

assigno   Ouro Preto  7 de novembro  de 1883. 

   Por João Martino 

Luis Pinto da Rocha 
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OTSFRb07101883D7 

 

Recibo emitido por Nicolau Jose Ferreira em nome de Theotônio dos Santos Corea - 

07.10.1883 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática -  OTSFRb07101883D7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibo 2$700     <Numero 7> 

 

Recebi do Illustrissimo Senhor Capitam Passos a  

quantia de dois mil e sete centos (2$700), 

proveniente de dois dias e ¼ de serviço na  5 

Capella de São Francisco de Assis. 

                   Ouro Preto, 7 de outubro de 1883. 

                  A ro go de Theotonio dos Santos  

Corrêa,[espaço]..Nicolau José Ferreira 
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OTSFRb08101883D8  

 

Reprodução do Recibo emitido por Angelino Cláudio Martins - 08.10.1883 
 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb08101883D8   

 

 

 

 

 

                   8$750                       <Numero 8>                                      

 

Recibi em mão do Senhor Capitão  

Paços [espaço] a quantia assima  

declara emportancia de treis dias  5 

e meio de [feria] no deçimento do Sino  

da Ordem terçeira de São Françisco  

de Assiz. [espaço] por esta pago passo o  

prezenti Reçibo 

                        Ouro Preto 8 de outubro de  10 

1883.  

                       Angelino Claudio Martins  
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OTSFRb11101883D9  

 

Recibo emitido por Luis Pinto da Rocha a pedido de José da Costa Oliveira - 11.10.1883. 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb11101883D9 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 9 

Recibo 5$000 reis 

Recebi do Senhor Capitam Joaquim 

José dos Passos, a quantia de (5$000) 

pro v[en]iente de dous dias de cerviçio que  5 

trabalharei no sino de São Françisco de Assis  

e por ter recebido mandei passar ao  

prezente. 

Arrogo de José da Costa Oliveira  

Luis Pinto da Rocha 10 

[espaço]Ouro Preto 11 de outubro de 1883 
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OTSFRb18101883D10 

 

Recibo emitido por Joaquim Casimiro Pimenta - 18.10.1883

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática -  OTSFRb18101883D10 

 

 

 

 

Recibo 15$000                                                           <Numero10> 

 

Recebi da Commissaõ do Cino 

aquantia de quinze mil reis 15$000 

Epor verdade mandei passar o presen- 5 

te e asign o. Ouro Preto, [18] de Outubro  

de 1883.  Joaquim Cazimiro Pimmenta 

A quantia acima foi despendida com a condição da ma-  

China da Capella de São Francisco de Paula para a de São Francisco  

de Assis 10 
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OTSFRb03101883D11 

 

Recibo emitido por Ovidio Saraiva Fideliz - 03.10.1883 

 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb03101883D11 

 

 

 

 

 

Recibo 3$800                                   <Numero 11> 

 

Recebe da Commisçaõ em carregada  

da re fundi çaõ do sino de Saõ Francisco  

de Assis aquantia de 3 800 reis de me-  5 

tal que vendi para o mesmo fim  

, e por ter recebido passo o prezente.  

Ouro Preto 3 de outubro de 1883 

                                          Ovidio Saraiva Fideliz 
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TSFRb20111883D12 

Recibo emitido por José Valentim Onofre  - 20.11.1883 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 

Edição semidiplomática  -  OTSFRb20111883D12 
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                                                                                                <Número 12> 

Recibo 700$000 reis 

 

Rece bi dos mem bros da Comi=  

Caõ em care gados da refundição  5 

do Sino da Cap ella da or dem  

Terceira de São Francis co de Assis do  

Orro Preto a quan ti assima  

de setesen tos mil reis sendo  

seisentos mil reis pelo con [trato]  10 

que fiz pelo pezo de 60 aro=  

bas e sem  m ilreis pelo acre  

ssemo de dez arro bas mais   

o menos. ficando o referido  

sino com o pezo de 70 arrobas 15 

mais o menos e para con[s]tar  

mandei passar o prezente 

e que so mente assigno 

Ouro Preto 20 de Novembro  

de 1883_ 20 

                          Jose Valentim Onofre 

<selo> 
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OTSFRb08121883  

 

Recibo emitido José Nunes Cardoso – 08.12.1883 

  

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 244, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRb08121883 

 

 

 

 

 

R

ecebi do Illustríssimo Senhor Carlos Antonio   

de S[anta] Roza, como procurador da Ordem Terceira de   

São Francisco de Assis, quinze mil reis (15$000 reis)   

emportancia de 3 livras de ouro para dourar o   

Sino novo; e por ter recebido passo opresente que   5 

assino. Ouro Preto 8 de Dezembro de 1883. 

 

                    José Nunes Cardoso 



    426 

  

OTSFRç24111883 

 

Relação de pagamentos efetuados com a refundição do sino grande - 1883 

 

Fonte: Microfilme Rolo 20, Volume 247, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora)62 

  

                                                      
62 Este documento é um anexo da correspondência OTSFCp1883.  Esta relação capeia os seguintes recibos: 

OTSFRb20111883D1 - OTSFRb20111883D2 - OTSFRb20111883D3 - OTSFRb20111883D4 - OTSFRb20111883D5  - OTSFRb20111883D6 - 

OTSFRb20111883D7 - OTSFRb20111883D8  - OTSFRb20111883D9  - OTSFRb20111883D-10 - OTSFRb20111883D11 e OTSFRb20111883D12 
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Edição semidiplomática  -  OTSFRç24111883 

 

 

Relação dos documentos das despesas feitas com a  

compra de materiais necessarios a refundição do sino grande  

da Capella de São Francisco de Assis, pagas pela Commissão abaixo  

assignada. 

 

Nomes 

Impor- 

tancias. 

1 Painhas e Irmaõs 140 $ 000 

2 João Martins    3 $ 000 

3 Nicoláo Barra 11 $ 400 

4 Thetonio Jose Reboças  6 $ 000 

5 Pedro Jose de Araujo 19 $ 400 

6 João Martins 10 $ 320 

7 Theotonio dos Santos Correa 2 $ 700 

8 Angelino Claudio Martins 8 $ 750 

9 Jose da Costa Oliveira 5 $ 000 

10 Joaquim Cassemiro Pimenta 15 $ 000 

11 Ovidio Saraiva Fidelis 3 $ 800 

12 José Valentim Onofre 700 $ 000 

                        Somma           Recibo 925 $ 970 

  5 

Ouro Preto, 24 de Novembro de 1883 

 

                              Procurador Doutor Miguel Salvia 

                              Joaquim Jose dos Passos 

                              Joaquim Coelho de Gouvea 10 

                              Francisco Magno de Jesus 

                              Antonio Pereira de Faria   
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OTSFTm12061832  

 

Termo de Aceitação do novo sino - 1832 

 

Fonte: Microfilme Rolo 061 Volume 156 - Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora)  
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Edição semidiplomática  -  OTSFTm12061832 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de aceitacaõ do novo Sino, e aprovaçaõ da  

conta corrente da despeza feita com o mesmo, aprezen  

tada pelo Irmaõ Sargento Mor. Manoel Fernandes daSilva,  

e igualmente datapagem que se deve <fazer> em roda do terreno  

marcado para afatura das Catacumbas, tudo como  5 

abaixo se declara  

 

Aos doze dias do mes de Junho do anno demil oito  

centos e trinta e dous,< um> decimo daIndependencia do 

Imperio do Brazil, no Conssistorio, e Cazado Despacho 10 

naCapela daVeneravel Ordem Terceira da Penitencia  

de São Francisco de Assis destaImperial Cidade do Ou-  

ro Preto, achando se Congregados o nosso Reverendo Comissario  

Irmaõ Vice Ministro Jose Fernandes daSilva servindo olugar 

de Ministro com procuraçaõ do actual o Reverendo Joze Pinto 15 

Barboza emais Difinitorio completo, foi prezente  

ũma Reprezentaçaõ, econta corrente da despeza feita pelo  

nosso Irmaõ Sargento Mor Manoel Fernandes daSilva com afun  

diçaõ do novo Sino grande, que impor[ta]tudo [[tudo]] naquantia  

de seis centos quarenta enove mil, duzentos eoitenta Reis,  20 

Rogando aprezente Meza tomassem conhecimento daentrega  

do dito  e lhe mandassem pagar aquantia a cima men  

cionada, em consequênciafoi examinada areferida  

conta pelos membros da Meza, eacharaõ estar nas cir 

cunstancias de sefazer aceitaçaõ do Sino, e aprovar se  25 

toda adespeza feita com omesmo, emandando oJrmaõ 

Vice Ministro que se corresse o es crutínio para a aprova  

çaõ, foi aprovado geralmente com desanove favas pretas 

de que se compunha a Meza, outro Sim Sendo prezente 



    430 

  

OTSFTm12061832 (Fólio 2) 

 

Termo de Aceitação do novo sino - 1832 

 

Fonte: Microfilme: Rolo 61 Volume 156 - Casa dos Contos, Ouro Preto – MG (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFTm12061832   -  (Fólio 2) 

 

 

 

pelo nosso Irmaõ Procurador Geral um officio da  30 

Camara Municipal no qual ponderavaõ aMeza  

que o Conselho da Provincia so consedia aproroga  

çaõ de se interrar os nossos Irmaõs que falecessem  

dentro da Capella athe ofim de Dezembro do  

corrente Anno, pelo que depois de setomar  35 

bem em consideraçaõ odito Officio Rezolveo a  

Meza, que quanto antes, se  tapasse o terren[o]  

marcado para as Catacumbas com uma pare  

de de paõ apique, com duas esteiras, um[a] 

por dentro, e outra por fora, sendo tudo Rebo  40 

cado com cal preta, e que isto mesmo se  

encarrega se a o Irmaõ Procurador Geral  

para cuidar nestaobra, em consequencia do  

exposto, mandou o Irmaõ Vice Ministro, que  

se corresse o Excrutinio para a sua devida a  45 

provaçaõ, o que sendo assim executado, foi apro  

vada adita obra pelo Escrutinio geralmente.  

E eu Cypriano Antonio Salgado Secretario actual la  

vrei este Termo que mandado da dita Meza no qual  

me assinei com toda aMeza.. 50 

O Padre Francisco Joze Ferreira da Silva 

                                   Comissario Vizitador 

Joze Fernandez da Silva                                                Manoel Fernandes da Silva Cintra 

Vice Ministro                                                                           Ex Vice Ministro 

Marcelino Corrêa deAndrade                                    Joaõ Pinto Ribeiro 55 

           Procurador Geral                                                 Sindico 

Joze Antonio Ribeiro                                                 Manoel Pinheiro [ilegível] 

Ex Secretario                                                                        [ilegível] definidor  

Lourenço de Barros Barboza                                   Joaõ Joze Pereira  

Ex diffinidor                                                                                     [ilegível] difinidor 60 

Joaquim Carlos de Figueredo  

Ex Procurador   Cypriano Antonio          Francisco Joze Ferreira 

Secretario                                                           Ex cindico 
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OTSFTm12091835  
 

Termo em que se delibera sobre a Festa do Santo Patriarca e o Conserto no Sino Grande -

1835. 

 

Fonte: Microfilme: Rolo 061 volume 156 - Casa dos Contos, Ouro Preto - MG (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFTm12091835 

 

 

Termo pelo qual se deliberou a Festa do Santo  

Patriarca no dia 4 de outubro, Concerto no Sino grande 

para se poder dobrar sem Risco, que se fizessem o[s]  

Sinaẽs como antigamente pelos nossos Irmaõs faleci  

dos fora desta Cidade nas nossas Prezidias, atar 5 

dinha perto de Ave Marias, tudo como abaixo  

se declara – 

 

Aos dezasete dias do mes de Setembro do anno de  

mil oito centos e trinta e cinco, decimo quarto da  10 

Independencia, e do Imperio do Brazil, no Consistorio,  

e Caza do Despacho da Capella daVeneravel Ordem  

Terceira da Penitencia de Saõ Francisco de Assis des  

ta Imperial Cidade do Ouro Preto etcetera Achando se 

Congregados, o Reverendissimo Comissario, Irmaõ 15 

Ministro, e o Difinitorio completo conforme Deter  

minaõ os nossos Estatutos: [espaço] Reprezentou o nosso Irmão  

Procurador Geral interino, Serafim Joze dos Santos, que  

no dia vinte e cinco do dito mes de Setembro, devia ser  

oprimeiro dia de Novena do nosso Santo Padre, más  20 

que elle como Procurador Fiscal da Ordem, e Meza  

lembrava que se fizesse somente a Festa do Santo com  

Missa Cantada, eSermaõ, pela circunstancia de naõ  

haver dinheiro, enaõ se empenhar mais a Ordem  

a vista das dividas, que a mesma tinha a sa- 25 

tisfazer, e que se achava sempre com obras, bem 
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OTSFTm12091835 

Termo em que se delibera sobre a Festa do Santo Patriarca e o Conserto no Sino Grande -

1835 - Fólio 2 

 

Fonte: Microfilme: Rolo 061 volume 156 fotograma 0553/0704 , Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da 

autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFTm12091835  (Fólio 2)  

 

 

como, que recentemente se tinha, ou se havia de <rubrica>  

infalivelmente despender com o Sino grande por que  

aposição em que se achava parecia, era o de maior risco,  

nacendo tudo do principio da sua elevaçaõ aSima-  

lha.[espaço] Que taõbem lembrava que os nossos Irmaõs de  5 

fora desta Cidade, espalhados pelas diferentes Prezidias  

sugeitos a os nossos Estatutos, e Administraçaõ da Ordem  

e Meza, viviaõ descontentes por lhes constar, que quando  

chegava ao Conhecimento da Meza a noticia dos Irmaõs,  

que faleciaõ nas Prezidias, naõ se lhes fazia o Sinal  10 

que se lhes deve fazer, o que em outros tempos nunca  

se dispensou, e por isso Requeria como Procurador, que  

a Meza attendesse a esta taõ justa magoa d’aquelles  

nossos Irmaõs Determinando neste Termo se satisfaça  

com os Sinaẽs naforma Requerida . Em consequencia  15 

de todo o espendido pelo Irmaõ Procurador Geral, propos 

o nosso Irmaõ e Menistro, aos Membros que formavaõ  

a Mesa que parecia a elle Ministro ser bem attendi 

vel as tres Representaçoẽs do Irmao Procurador, e que se- 

algum Irmaõ tinha que dizer, lhe dava apalavra, e 20 

como todos disessem que o escrutinio dicidiria aques- 

tao, Mandou o Irmaõ Ministro que se corresse o  

escrutinio para a aprovaçaõ daFesta do Santo, e 

quando sahisse aprovado como Riquiria o Procura- 

dor, ficasse elle mesmo authorizado para fazer ades 25 

peza, e Receber do Sindico o total da mesma, e corren 

do se o escrutinio foi aprovado geralmente com favas pre 

tas, e Mandando o Menistro correr o escrutinio para a  

aprovaçaõ da despeza com o concerto do Sino fican 

o mesmo Procurador authorizado para a despeza, foi  30 

geralmente aprovado por escrutinio, e Mandando correr 
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OTSFTm12091835    (Fólio 3) 

Termo em que se delibera sobre a Festa do Santo Patriarca e o Conserto no Sino Grande -

1835  

 

Fonte: Microfilme: Rolo 061 volume 156 fotograma 0553/0704 – Casa dos Contos – Ouro Preto-MG 
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Edição Semidiplomática 

 

 

Terceira ves para a aprovaçaõ dos Sinais para os Irmaõs 

defora, foi aprovado por escrutinio geral. Epara constar la- 

vrei este Termo em que todos se assinaraõ cõmigo Secreta 

rio Cypriano Antonio Salgado 35 
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OTSFTm12081883  

 

Termo com a proposta de refundição do sino grande – 1883 

   

 
Fonte: Microfilme Rolo 62, Volume 158, Casa dos Contos, Ouro Preto (Foto da autora) 
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Edição semidiplomática  -  OTSFTm12081883   

 

Para se tratar da refundiçaõ 

do sino grande 

 

Aos 12 dias do mez de Agosto de 1883, reuni-  

do grande numero de irmaõs e naõ podendo com-  

parecer o actual ministro por estar doente, foi ac- 

clamado para presidir a meza o exmenistro Francis- 

co Affonso Painhas, que estando presente, tomou assento. 

[espaço] Tratando-se da refundiçaõ do sino grande que está  

quebrado, foi apresentada uma proposta do Cidadaõ  

José Valentim Onofre propondo refundir o sino por  

um conto de reis. A meza deliberou que se nome  

assem commisoẽs, o que se fez, para agenciar en- 

tre os irmaõs e devotos quantias e que nada delibera- 

va sobre a proposta em quanto não for conhecido  

o resultado da arrecadaçaõ feita pelas commissoẽs 

E para constar se lavrou este Termo que eu  

Pedro Pio Pereira, secretario o escrevi e vai assignado 

pelos mezarios. 

                                             O Commissario  Presidente63 Doutor Miguel Salvia 

                                             O Menistro Antonio Augusto de Oliveira 

                                             O Vice Menistro Jose da Costa Braga 

                                             Joaquim Coelho de Gouvea 

                                        O Procurador Carlos Antonio de Santa Roza 

                                        João Baptista dos Reis [ilegível] 

                                        Francisco Magno de Jesus (Sem effeito) 

                                         O Secretario Pedro Pio Pereira 

  

                                                      
63 O Irmão Dr. Miguel Salvia foi nomeado Presidente da Comissão conforme documentos OTSFCp17091883 e  

OTSFCp24111883 
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5 UMA LEITURA DOS DADOS 

 

5. 1 Memória campanária da Freguesia de Antônio Dias 

 

Na coletânea sobre abreviaturas dos séculos XVI ao XIX, extraída de manuscritos 

consultados no Brasil e em Portugal, Flexor ressalta que preservar algo e dar acesso a ele são 

ações que “caminham juntas, pois preserva-se para dar acesso e só se dá acesso porque se 

preserva” (FLEXOR, 2008, p.3). Considerando-se que um arquivo é um recipiente onde 

registros de acontecimentos podem ser encontrados, o que condiciona a sua existência  

 

são sistemas de registro que agem como meios de armazenamento externos, e 

o mais importante deles é a técnica da escrita, que removeu a memória de 

dentro do ser humano e a tornou fixa e independente dos portadores vivos. 

(ASMANN, 2011, p. 367). 

 

 

As pontuações de Marquilhas (2003) sobre a tradição da escrita burocrática nas 

instituições civis e eclesiásticas para sua pesquisa sobre os conceitos de leitura e escrita 

valorizados na sociedade portuguesa do Antigo Regime culminaram na “selecção dos arquivos 

da Inquisição, mais propriamente os depoimentos prestados e assinados perante os tribunais do 

Santo Ofício” (MARQUILHAS, 2003, p. 9). Essa autora ressalta que nas Constituições 

Eclesiásticas pós-tridentinas se encontra regulamentação sobre a necessidade de “elaborar 

registos, róis, certificados e livros de devassas, de forma a garantir e provar a eficiência dos 

clérigos enquanto pastores de almas” (MARQUILHAS, 2003, p. 17) e que também era 

determinado que se fizessem registros cuidadosos e se organizassem “arquivos conscienciosos 

que permitissem controlar os eventos que envolviam a população de cada freguesia” 

(MARQUILHAS, 2003, p. 17), corroborando o exposto na seção 3.1 sobre os manuscritos 

confrariais. 

Ao retomar as considerações sobre a escrita, Asmann (2011), pontuando sobre a 

concorrência entre escrita e imagem como mídias da memória, refere-se à escrita como 

“reservador[a] de energia” (ASMANN, 2011, p.205) e ressalta que o filósofo Hans-Georg 

Gadamer assim escreve sobre a força conservadora da escrita: 

 

nenhum outro gênero de tradição que nos venha do passado se parece com 

este. Os elementos remanescentes de uma vida passada, restos de edificações, 

instrumentos, o conteúdo dos sepulcros sofreram a erosão dos vendavais do 

tempo que passaram por eles – a tradição escrita, entretanto, desde o momento 
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em que é decifrada e lida, é de tal modo espírito puro que nos fala como se 

fosse atual. (GADAMER, HANS GEORG, 1999 apud ASMANN, 2011, p. 

206) 

 

 

Fez-se esta breve introdução sobre a escrita e a sua relação com os documentos para 

ressaltar a importância dos Fundos Arquivísticos em geral e o do Museu do Aleijadinho, em 

particular, como guardiões da memória da religiosidade mineira na Freguesia de Antônio Dias. 

Le Goff, (2013) no capítulo em que aponta os materiais da memória coletiva e da história, 

enfatiza que esses materiais podem apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos, 

herança do passado, e os documentos, escolha do historiador. (LE GOFF, 2013, p. 485) Para 

esse autor, a palavra monumentum remete à raiz indo-europeia men, que exprime uma das 

funções essenciais do espírito (mens), a memória (memini), e assevera que o verbo monere 

significa “fazer recordar”, de onde “avisar”, “iluminar”, “instruir” (LE GOFF, 2013, p. 485-

486). Nesse sentido, “o monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens 

filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por 

exemplo, os atos escritos”. (LE GOFF, 2013, p. 486). Por outro lado, o termo documentum, 

derivado de docere, “ensinar”, evoluiu para o significado de “prova” e é amplamente usado no 

vocabulário legislativo (p.486).  

Para LeGoff (2013), a concepção de documento é independente da revolução 

documental e advoga que o dever principal do historiador é a crítica do documento – qualquer 

que ele seja – enquanto monumento, pois o documento  

 

não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade 

que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 

análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 

recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 

conhecimento de causa. (LEGOFF, 2013, p. 495) 

 

Nesta perspectiva, a proposta é contribuir para a compreensão do papel dos sinos no 

cotidiano local. Assim, os documentos confrariais estão apresentados  no capítulo 3. Percurso 

Metodológico,  como objeto da diplomática e separados de acordo com as espécies documentais 

já descritas. A segunda forma de apresentação que se faz a seguir agrupa-os de acordo com os 

temas campanários, a saber:  
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1. contrato de arrematação e condições para construção da torre campanária, atestado de 

cumprimento de contrato e término da obra e a construção das torres sineiras 

propriamente ditas; 

2. arrecadação e compra de material para fundição de sinos, contrato para fundição e 

entrega de sinos entre irmandades e fundidor, feitura de peças para os sinos; sua 

instalação na torre campanária; 

3. sobre a natureza dos toques de sinos, quem tem direito aos dobres e, se houver, qual é o 

custo a ser pago.  

4. batismo/benção dos sinos; respectivos padrinhos. 

 

5.1.1 Apontamentos sobre a documentação confrarial 

 

Há um extenso material a ser pesquisado. Além dos que serão apresentados, outros 

manuscritos poderiam elucidar com maior riqueza de detalhes a história da prática sineira na 

freguesia de Antônio Dias; não foi, contudo, possível agregá-los neste trabalho. Por outro lado, 

há documentos que foram microfilmados pela Casa dos Contos na década de 70 e também 

descritos no VIII Anuário do Museu da Inconfidência por ocasião do levantamento da 

documentação histórica das igrejas de Ouro Preto, realizada em 1990, que não foram 

encontrados nos arquivos de fontes primárias. É o caso da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos do Alto da Cruz, cuja documentação foi transferida para a Paróquia de Santa 

Efigênia e muitos documentos não foram encontrados. Encontram-se nos arquivos da paróquia 

apenas os livros de anuais e o livro de Receita e Despesa. Tal livro compreende lançamentos 

que vão de 1723 a 1798.  
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Figura 5 – Termo de Abertura do Livro de Receitas e 

despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

pretos do Alto da Cruz, datada de 26 de janeiro de 1723. 

 
Acervo pertencente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos do Alto da Cruz da Paróquia de Santa Efigênia desde 2011.  

Fonte: Fotografia da autora 

 

Durante a pesquisa nos depararmos com espécies documentais ora arquivada em pastas 

que não correspondiam à sua tipologia, ora com documentos que não condiziam com a 

codificação estabelecida no Museu do Aleijadinho. Por outro lado, merece destaque que, das 

associações aqui tratadas, o acervo mais completo pertence às Ordens Terceiras de São 

Francisco de Assis e das Mercês e Perdões.   

Na documentação alusiva à construção das capelas e das torres de Antônio Dias, é 

frequente encontrarem-se recibos de prestação de serviços elaborados sem a especificação do 

trabalho executado e sua autoria, o que dificulta mapear, com exatidão, quais serviços foram 

realizados e por quais mestres de ofícios eles foram executados. Essas ocorrências podem ser 

explicadas pela forma de contratação da mão de obra, a adjudicação, que é explanada por 

Bazin:.  

 

Uma vez que os projetos eram aprovados pela Mesa administrativa, ficava 

decidido “pôr em praça”, e fazia-se a publicidade necessária para estimular a 

ocorrência em toda a região. A adjudicação ocorria geralmente um mês 

depois, sendo anotada num livro de termos que mencionava todos os detalhes 

dos trabalhos a serem executados. A proposta mais vantajosa era aceita e seu 

proponente nomeado arrematante “em alto e bom tom”, e depois assinava 

contrato com a Mesa. Este lançador devia apresentar um fiador que garantisse 

executar o trabalho em seu lugar, em caso de impedimento ou morte. A 
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entrega da obra adjudicada era aceita por uma louvação, sendo que um dos 

dois louvadores eram escolhidos por ambas as partes dentre os “peritos” 

(experts) ou “professores inteligentes”. (BAZIN, 1956, p. 49). 

 

 

Uma dessas louvações pode ser observada por meio do documento OTMPAd05111856 da 

Ordem Terceira das Mercês e Perdões.  

Uma vez que o contratante dos serviços era uma pessoa só, o arrematante da obra pode 

não ter acompanhado um procedimento padrão de emissão de recibos. Nos estudos sobre 

contratos de arrematação realizados em Vila Rica, Silva (2007), revela padrões “seguidos por 

esses indivíduos em suas carreiras, como o perfil escravista das equipes de trabalho, a 

pluralidade de relações sociais e as diversas funções econômicas que desempenharam” 

(SILVA, 2007, p.107). 

 

5.2 Reflexões sobre a pesquisa de campo 

 

Os resultados da pesquisa documental nos levaram a perceber mudanças na dinâmica da 

malha urbana da cidade de Ouro Preto, particularmente do lado de Antônio Dias. 

Hoje, com exceção da Igreja de Santa Efigênia que continua a brilhar lá no alto da Cruz, 

as igrejas das Ordens Terceiras e a Matriz de Nossa Senhora da Conceição encontram-se 

espremidas entre ruas estreitas e casarios de arquitetura colonial. A igreja matriz já não possui 

cemitério, e nem foi possível saber dos motivos que levaram à sua desativação. O documento 

ISSTm05041860, pertencente à Irmandade do Santíssimo Sacramento aponta que o terreno 

conhecido como Vale do Sobreira, ao lado da torre da direita da matriz de Nossa Senhora da 

Conceição já acolheu um cemitério, o da Boa Morte, como se pode ver nas figuras abaixo. 
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Figura 6 – Antiga fotografia da Freguesia de Antônio 

Dias, onde é possível visualizar a torre na entrada do 

Cemitério da Boa Morte localizado no Vale do 

Sobreira.   

 
        Fonte: Arquivo da Casa do Pilar – Museu da Inconfidência 

 

Figura 7 – Rua Padre Antônio Carvalho64, em 

que se localizava a torre do Cemitério da Boa 

Morte. 

 
Legenda: Rua Padre Antônio Carvalho, onde, à direita, 

outrora se localizava a torre do Cemitério da Boa Morte. 

Fonte: Fotografia da autora 

                                                      
64 Conforme Baeta et al. (2012, p. 17), no artigo intitulado ‘Paisagens, transformações e memórias do antigo 

“Arraial dos Jacubas” em Ouro Preto’, o cemitério localizava-se no Vale do Sobreira.  
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Tal documento foi redigido pela mesa administrativa em reunião de 05.04.1860, 

atendendo à solicitação do irmão, o Coronel João José de Magalhães, que reivindicava uma 

licença para fazer um aumento nas casas que adquirira de seus irmãos. Essas casas tinham como 

limite parte do terreno que antes abrigava o cemitério da Boa Morte; logo, o aumento pleiteado 

seria feito no terreno da irmandade homônima. Outra informação no mesmo documento diz 

respeito a uma torre e sino existentes naquele local. O sino era, então, utilizado pela Matriz. Daí 

a condição imposta pela mesa administrativa ao dito Coronel João José de Magalhães para que 

a torre fosse derrubada apenas quando o sino pudesse “subir”, ou seja, quando pudesse ser 

instalado na torre da matriz, que estava em obras. Os irmãos de mesa concordaram em conceder 

o dito termo de permissão “por se tratar de um bem público”, mas nas condições da sua 

proposta, de que a Irmandade nada dispenderá com a derrobada da torre e subida dos sino que nela 

se acha, para a torre da matriz”. Outro argumento é apresentado pela mesa: o de que o terreno 

não pode ser vendido por ser um patrimônio da matriz, mas quando “esta prescizar para o seu 

futuro não haja duvida em  derrubar a suas casas de que faz mensão o dito coronel”  (ISSTm05041860, 

linhas 26 -31.). 

 

5.3 A participação nos altares laterais, o conflito de jurisdição e a decisão de construir as 

próprias capelas 

 

Os conflitos entre os párocos, os capelães e as associações leigas em Minas Gerais 

marcaram quase todo o século XVIII e tiveram como justificativa o poder e a autonomia 

financeira, tema estudado por Boschi (1986) Aguiar (1997, p. 80-105), Aguiar (1999) e 

Precioso (2014). O pagamento dos emolumentos65 paroquiais foi contestado66 durante décadas 

pela população mineira, que se via taxada duplamente67, tendo sido tema recorrente de consulta 

à Mesa de Consciência e Ordens até sua extinção em 1828. (PRECIOSO, 2014, p. 216). 

Enquanto os párocos reivindicavam o direito às taxas cobradas pelos serviços religiosos 

prestados, já que a igreja concentrava em suas mãos a fiscalização das irmandades, essas 

associações leigas, a exemplo da Arquiconfraria das Mercês, sediadas nos altares lateriais da  

igreja matriz, passavam a oficiar cerimônias por meio de seus próprios capelães (PRECIOSO, 

                                                      
65 Custos pelos serviços religiosos (PRECIOSO, 2014, p. 212) 
66 Segundo Precioso (2014, p. 192) as contestações dos rendimentos paroquiais “côngruas, pés de altar e oblações 

voluntárias foram seguidas pelas associações religiosas de pretos, crioulos e pardos.  
67 Além de pagarem o dízimo ainda tinham de arcar com novos tributos que os párocos cobravam para ministrar 

os sacramentos e ofícios religiosos (PRECIOSO, 2014, p. 213). 
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2014, p. 192). Os conflitos constantes entre irmandades e párocos em torno dos privilégios 

sempre colocavam o capelão entre escolhas (AGUIAR, 1999, p. 11): ou ele continuaria com a 

capelania e romperia com o pároco ou deixaria de ser capelão, o que não lhe era vantajoso 

economicamente. Segundo Precioso (2014, p.209), seja por um motivo ou por outro, as 

fraternidades arrecadavam seus recursos e optaram por construir capelas próprias a fim de 

restringir a intervenção da Igreja. Ainda segundo esse autor, o ponto culminante de contestações 

foi na década de 1780-1790, quando autoridades seculares e eclesiásticas do império português 

foram chamadas a dar um parecer sobre o assunto. Contudo, as obras das três capelas da 

freguesia de Antônio Dias já estavam bastante adiantadas68.  

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz já havia iniciado 

a construção da Igreja no Alto da Cruz na primeira metade do século XVIII. Já a Irmandade de 

Nossa Senhora das Mercês mudou-se para a Capela de Bom Jesus dos Perdões, e, entre 1762 e 

1771, iniciou-se uma série de reformas, pois passou a ser propriedade da Ordem Terceira das 

Mercês e Perdões. E, finalmente, a construção da capela da Ordem Terceira da Penitência de 

São Francisco de Assis teve início em 1766.  

 

5.4 As torres campanárias 

 

Viana (2011, p. 111), ao descrever a paisagem sonora de Vila Rica, ressalta que é 

“impossível separar os sons do ambiente em que são emitidos”: os sons dos sinos nascem nas 

torres. Já na época da construção dos templos, o termo torre significava, de acordo com Bluteau 

(1728, p. 215), “um edifício alto, quadrado, ou redondo & às vezes pentágono, ou de outra 

figura, com que antigamente se fortificavão os castellos, ou os muros das Cidades, ou servião 

para as vigias descobrirem os campos circunvizinhos”.  

Dangelo relata que, na história das torres, no século VI, Carlos Magno fez anexá-las ao 

programa de construção das igrejas com as funções de defesa e comunicação (DANGELO, 

1998, p.1-2), passando a ser “um referencial urbano e espacial, ao qual se aliam muitas 

                                                      
68 Fritz Teixeira de Salles reflete acerca dos ciclos sucessivos de instalação das confrarias propostos por Sylvio de 

Vasconcellos, que se resumem: 1.ª fase, capelas isoladas dos bandeirantes descobridores; 2ª fase, matrizes, com 

os dois polos sociais, senhores e escravos; 3ª fase, decadência das matrizes, eclosão das ordens terceiras e suas 

igrejas com o consequente atrito entre estas e as matrizes, que são até mesmo abandonadas em algumas cidades (a 

exemplo da matriz de Antônio Dias, que ficou fechada de 1780 a 1790); 4ª fase, decadência da mineração e 

consequente enfraquecimento das ordens terceiras, com a ressurreição das matrizes. (SALLES, 1963, p. 126)  



458 

 

 

representações: ora a força da fé cristã, ora a representação do poder comunal e ora os avisos 

dos acontecimentos da vida cotidiana”. (DANGELO, 2013, p. 24).   

Diferentemente das outras cidades, que veem seus arranha-céus esconderem seus 

templos majestosos e suas torres, Ouro Preto “ainda mantém suas igrejas e torres como 

referenciais urbanos, compondo com as montanhas de Minas uma belíssima paisagem”. (Dossiê 

Descritivo dos Toques de Sino, 2009 p. 52).  

Inicialmente eretas com simplicidade, as capelas eram feitas com pau do mato próximo 

e terra do chão (MENEZES, 2007, p. 165). Quando surgiu a possibilidade de atrair para si a 

sede do novo bispado a ser criado em Minas Gerais, a igreja de Nossa Senhora da Conceição e 

a igreja de Nossa Senhora do Pilar foram demolidas para dar lugar a uma nova construção que 

pudesse servir de catedral do bispado.   

Diante da distância entre os povoados e da mata fechada que os separava, as torres 

tornaram-se importantes e ganhavam destaque, funcionando como referenciais visuais e 

sonoros. Assim, outro aspecto que merece atenção é a importância da qualidade do som e de 

sua propagação para que todos pudessem ouvi-lo. Viana (2011) ressalta que a paisagem sonora 

se define a partir da interação entre os sons de um ambiente e o ouvinte:  

 

um som qualquer, à mesma distância da fonte sonora, se ouvido num espaço 

fechado, parece mais forte do que ao ar livre. Isso ocorre devido às condições 

do meio para a propagação do som (os materiais, a umidade do ar, se há vento 

ou não, a forma do espaço etc.). Partindo de uma fonte qualquer, as ondas se 

difundem em todas as direções; se encontram algum obstáculo, uma parte da 

energia sonora é absorvida e o restante é refletido. Dessa maneira, em um 

espaço acústico aberto, tendencialmente sem obstáculos, “a atenuação do som 

emitido pela fonte varia em função da distância entre a fonte e o receptor”. 

Quanto mais perto da fonte sonora, mais forte o som será percebido e vice- 

versa, quanto mais longe estivermos da fonte sonora, mais fraco o som será 

ouvido  (VIANA, 2011, p. 111). 

 

Daí se poderia levantar a hipótese de que, devido ao relevo acidentado da cidade e a 

distância entre os povoados, a torre era uma solução importante para a propagação do som às 

mais longínquas distâncias. Também a proporcionalidade no tamanho dos sinos talvez pudesse 

explicar o esforço e a dedicação das confrarias em obter sinos cada vez maiores.  

 

 

Figura 8 – Vistas parciais da freguesia de Antônio Dias com as quatro igrejas que 

abrigam as organizações em estudo 
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a)                                                            b) 

     

 Fonte: Fotografia da autora                                          Fonte: Fotografia da autora 

 

No que tange ao caráter cenográfico, quando se vislumbra a freguesia de Antônio Dias, 

Baeta (2012, p. 8) pontua que, a partir da descida da ladeira do Vira e Saia (Figura 8a), é possível 

avistar, com a fachada virada para leste, a Matriz de Nossa Senhora da Conceição; para o norte, 

a Igreja de São Francisco de Assis; e, para o sul, a capela de Nossa Senhora das Mercês e dos 

Perdões (2012, p. 8). Assim, bem próximos, três pares de torres se sobressaem no meio do 

casario colonial e das ruas estreitas. No extremo oposto à Matriz, duas torres localizam-se no 

alto da ladeira, onde se situa a igreja de Santa Efigênia, como pode ser visto na Figura 8b. Essas 

torres funcionam como contrapontos verticais à horizontalidade reinante e despertam o 

interesse do observador, atuando como elo entre a diversidade das cenas que se abrem ao 

transeunte da freguesia. (BAETA, 2003, p. 59).  

Com exceção da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, as igrejas da freguesia foram 

construídas na segunda metade do século XVIII e, a esse respeito, Bury (2006) afirma que os 

aspectos básicos das grandes matrizes – a composição das fachadas, torres e plano geral – não 

foram alterados radicalmente, uma vez que o 

 

maneirismo do período anterior foi superado pelo rococó nas “novas igrejas”, 

ou mais corretamente, nas capelas das irmandades. Até então, essas 

irmandades tinham se contentado com altares laterais ou capelas laterais nas 

igrejas paroquiais mas, no último terço do século, começaram a construir suas 

próprias igrejas separadas, cujo caráter arquitetônico talvez possa ser em parte 

atribuído ao fato de que, efetivamente, reproduziram capelas laterais de igrejas 

paroquiais, ampliadas e transformadas em edifícios externos independentes. 

(BURY, 2006, p. 135) 
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Assim, de acordo com o autor, as igrejas aqui tratadas representam a transição entre o 

maneirismo69 e o rococó70. E é neste contexto de transição que as torres campanárias dessas 

igrejas foram construídas, do que se trata a seguir. 

 

 

Figura 9 – Torres (a) da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e (b) da Igreja de Santa 

Efigênia do Alto da Cruz  (b). 
 

a)                                                                    b) 

                 

Fonte: José Eduardo de Carvalho Monte.                         Fonte: José Eduardo de Carvalho Monte 

 

As quatro igrejas da freguesia têm duas torres que abrigam sineiras, vão onde são 

instalados os sinos. De acordo com o Vigário Cônego Luís Carneiro, antigamente a torre da 

direita da Matriz de Nossa Senhora da Conceição anunciava as cerimônias festivas, e a da 

esquerda anunciava as cerimônias fúnebres. Não foram encontrados documentos referentes a 

pagamentos da construção das torres. Contudo, o documento ISSTm05041860, à linha 33, informa 

que, em abril de 1860, as torres da matriz estavam em obras, o que não implica, 

necessariamente, em construção.  

                                                      
69 Maneirismo na arquitetura é, a princípio, definido como um estilo anticlássico, que rompe deliberadamente as 

regras  da arquitetura clássica, criando efeitos de uma contínua desarmonia.Prevaleceu na Itália durante o segundo 

e, até certo ponto,terceiro quartéis do século XVI [...]. Mas, geralmente, não é mais considerado como uma fase 

histórica. Aspectos maneiristas estão presentes na arquitetura que utiliza as ordens greco-romanas, antes e depois 

do século XVI.[...] Além disso, deve-se ter em mente que esse estilo não é restrito aos  tempos  modernos; pois 

elementos maneiristas podem ser identificados ocasionalmente na arquitetura do mundo antigo. (BURY, 2006, 

p.213) 
70 No rococó, a igreja, em “todas as suas elevações, tem o tratamento arquitetônico e não apenas o frontespício, 

como ocorria anteriormente. Contudo, se este não é mais o único elemento arquitetônico do conjunto, continua 

sendo o principal. Os arquitetos farão com que perca sua rigidez, quer pelo movimento em contracurvas do corpo 

da fachada, quer pelo recuo das torres e até mesmo pela colocação em diagonal das mesmas. As torres passarão a 

ter perfis circulares ou poligonais. Os frontões serão animados por movimentos em contraposto e as superfícies se 

cobrirão de ornatos concheados”. (BAZIN,1956, p. 227. V.I)   
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Sobre a Igreja de Santa Efigênia (Figura 9a), Bazin (1956, p. 227) pondera que o risco 

da fachada é anterior a 1762 pois “mostra as torres em posição ligeiramente recuada em relação 

ao corpo da fachada” e ao descrever a quadratura das torres, pontua que ela  

 

se suaviza desde sua base por meio de pilastras arredondadas colocadas sobre 

um dosseret e chanfradas, de maneira a enfraquecer os ângulos do quadrado, 

que assim toma uma forma octogonal irregular. No andar da fachada e no 

primeiro andar das torres, a ordem adotada é rica, é jônica, semelhante à de 

São Francisco de Assis de Ouro Preto. […]  

[…] Quanto ao coroamento da torre em bolbo achatado em forma de cabaça, 

é encimado por um coruchéu sustentado por um capitel jônico. (BAZIN, 1956, 

p.228) 

 

As torres possuem discos circulares em sua fachada sendo que o grosso da obra de 

construção da torre do sino grande da Igreja de Santa Efigênia se deu em 1762, tendo custado 

o relógio 290$000, mais 52$600 para as peças, o douramento do sino e a pintura da torre. Já 

para a construção da torre foram gastos 67 oitavas ¾ e 4 vinténs de ouro. Conforme Bazin 

(1956, p. 85), o relógio foi adquirido do relojoeiro José da Costa Carneiro, informação que não 

nos foi possível ratificar, uma vez que o documento encontra-se danificado.  Merece destaque 

o trabalho de Henrique Gomes, contratado também em 1762 – conforme pode ser comprovado 

no documento ISRPLç1761-1762b –, por 14 oitavas e dois quartos, para fazer um mostrador que 

fica do lado de fora da torre, para o qual foram gastos 19 dias de trabalho.  

O documento ISRPLç1765 aponta que a torre recebeu o telhado por Henrique Gomes, 

cujo trabalho foi executado por quatro oitavas e três quartos. Entre 1770 e 1771, o telhado da 

torre passou por conserto, dessa vez executado por Pedro Lourenço. Por fim, o documento 

ISRPLç1784/1785 mostra que a porta de uma das torres foi feita e colocada. Não foram encontrados 

mais registros sobre torres sineiras nos livros encontrados. Acerca do relógio, durante anos, a 

sua manutenção foi feita por Antonio de Crasto Lobo, como pode ser verificado nos 

documentos ISRPLç1770 /1771 e ISRPLç1776/1777. Não foi encontrada, depois desse período, 

nenhuma outra anotação de despesa com o relógio. Em 1834, quando o sino passou por conserto 

pelas mãos de Bernardino de Sena Barboza, que recebeu 11$600 pelo serviço. 

Com referência à igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, construída pela Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário dos pretos, Trindade relata que, em 1726, o templo então existente 

dispunha de torres, dado este que não foi possível ratificar por meio do Livro 1º de Receita e 

Despesas.    
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Figura 10 – Torres da Igreja de Nossa Senhora das 

Mercês e Perdões                                                                          

 
  Fonte: arquivo pessoal.                                                                

 

Há, na Igreja das Mercês e Perdões, duas torres de bases quadradas e encimadas por 

cúpulas arredondadas – também conhecidas como zimbórios –, lembrando o bojo de uma 

campainha, com coruchéus  como remate. Com referência à construção dessas torres, foram 

localizados no acervo do Museu do Aleijadinho 3 documentos, que se apresentam no Quadro 

19 abaixo. Contudo, Cônego Raimundo Trindade transcreve dois outros documentos que dizem 

respeito à disposição da Ordem Terceira de construir as torres da capela que datam de 

03.04.1808 e 25.11.1810 (quadro 19, 2ª parte), não localizados. O primeiro documento se refere 

a um Termo de ajuste para que Antônio Jozé de Lima construisse três sineiras e o remate da 

torre, quer dizer, uma torre somente, por quantias pagas parceladamente ao longo do ano, num 

total de 1:330$000 (TRINDADE, 1959, p.75-76). Em 25.11.1810, há outra menção a um Termo 

de ajuste de obra com Mestre Gregório Mendes Coelho em lugar do desistente Antônio Jozé de 

Lima, pelo valor de 1:400:000.  

Um terceiro registro em torno da construção das torres, não localizado no acervo, datado 

de 23.07.1815, foi transcrito por Trindade e tem o seguinte teor: 

 

Termo de lembrança dos pagamentos [pontilhado] desta Cappella o Capp.m 

Gregório Mendes Coelho [pontilhado] o Irmão Juiz e mais Officiaes e mais 

Irmãos [pontilhado] ajustante na forma dos Termos a fls 11 e fls 15 a saber - 

 

1º pagamento: Entregando a altura das humbreiras para 

      receber as vergas das janellas do coro – trezentos e  

      cincoenta mil reis com que sai a margem   350$000 

2ºpagamento – Das vergas a Simalha Real   350$000 

3ºpagamento – Da Semalha Real athe o fim da empena 350$000 
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4º pagamento – Da Semalha Real athe a sineira  175$000 

5º pagamento – Da Sineira a fixar a torre e acabar na 

forma que declara o termo    175$000 

Soma  1:400$000 

cuia quantia de hum conto e quatro centos mil reis nos obrigamos pelos bens 

e mais rendimentos da Irmandade e satisfazer ao mesmo ajustante athe a 

ultima e Real Satisfação.   E para constar se lavrou o prezente Termo em que 

nos assignamos com o mesmo ajustante. Va Rica em Meza de 23 de Julho de 

1815 // João Glz Dias, Juis  // Joaquim Joze da Costa Neves, Escrivão // 

Gregorio Mendes Coelho //  .....//.........//. 

(Lo de Termos aberto em 1799, fls 16v.). (TRINDADE, 1959, p.70) 

 

Parece ter caminhado lentamente a vontade de se colocar em prática a construção da 

torre, pois o primeiro documento por nós  localizado no acervo, OTMPTm08091815, datado de 

08.09.1815, demonstra novamente a disposição de se construir uma torre que, de acordo com o 

Procurador da Ordem, era de “grande nececidade” (quadro 19), mas não consta o nome do 

profissional que executaria a obra, somente que se “levaria em Conta as dispezas ne Se Sarias 

para adita obra”.  

Não se encontraram outros registros até 1840. Foi Trindade (1959) quem transcreveu 

um registro de 05.04.1840 sobre o 

 

     Termo que se procedeo para dar andamento á obra da Torre, calculo de sua 

despeza e outros objetos abaixo declarados. 

      Aos 5 dias do mez de abril de 1840 no Consistorio da Capella, achando-

se reunidos os Srs. Provedor, Comissario, Recebedor, Notario, Procurador e 

mais Irmãos abaixo assignados para o fim de se tratar da Torre e frontespicio 

da Capella foi prezente pelo Mestre Antônio José da Silva o respectivo 

calculo, que importou em 1:781$000, inclusive 1:200$000 de Mão d’Obra, 

cujo calculo e ajuste feito forão acceitos e approvados pela Meza. Tratou-se 

depois de nomear uma comissão com o fim de pedir pelos Irmãos[pontilhado]  

e para agente da Obra o Irmão Simão Rodrigues. Tratou-se mais de officiar 

aos ex Notarios para virem prestar suas contas. E para constar se lavrou este 

termo e eu Joaquim Ferreira de Almeida, Notario da Ordem o escrevi // 

Joaquim Dias Bicalho, Provedor // Faustino Monteiro Peixoto, Recebedor // 

Manoel Pereira de Magalhães // João Evangelista Lxa // Martinho Cezario // 

Francisco Antonio Pimenta // Pe. Domingos Ribeiro de Andrade, Comissario 

// Pe. Thiago Mendes Ribeiro // [Pontilhado]//. Lo de Termos aberto em 1827, 

fls. 18 (TRINDADE, 1959, p.87-88). 

 

Por fim, o documento OTMPAd05111856, de 1856, é um atestado de conclusão da obra da 

torre, uma louvação. Ele foi emitido por Vicente Martins Coelho e atesta ter sido a obra feita 

conforme risco e encomendada pelo Mestre construtor Francisco de Paula Machado, 

diferentemente, portanto, do contratado em 1840, Mestre Antônio Jozé da Silva.  
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Em 1873, um novo risco de uma nova torre é apresentado, como demonstra o orçamento 

de Torre e frontispício elaborado pelo engenheiro Dr. João Victor de Magalhães, conforme 

documento OTMPOç15071873 de 15.07.1873, último documento dessa Ordem por nós localizado 

que versa sobre construção das torres de seu templo. 

 

Figura 11 – Torres da Igreja de São Francisco de Assis  

 
Fonte: José Eduardo de Carvalho Monte 

 

As torres da capela de São Francisco de Assis são “encimadas por elegantes cúpulas 

semi-ovais coroadas por obeliscos” (Bury, 2006, p.112). Além disso, conforme Bury (2006, p. 

141), devido ao fato de esse formato de construção ocorrer na região com pouca frequência, 

essas torres compõem rara exceção na arquitetura colonial, pois são 

 

recuadas e ficam um pouco atrás da fachada, e tanto as próprias torres como 

seus vãos têm traçado curvilíneo. Ora, como se sabe, as formas curvas em 

arquitetura criam, de modo geral, um efeito de movimento e têm por 

conseguinte caráter recessivo, em oposição às formas retangulares, 

relativamente estáticas e, portanto, dominantes no seu efeito (BURY, 2006, 

p.140).  

 

O autor pontua que o contraste entre os contornos retilíneos da parte central da fachada 

e os contornos curvos das partes laterais não colocam em risco a unidade da composição. “A 
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forma cilíndrica das torres se repete nas colunas que ajudam a fachada (BURY, 2006, p.140). 

Ressalta que as torres redondas são muito raras na Europa e, em Minas Gerais, ocorrem também 

com pouca frequência, podendo-se relacionar apenas nove exemplos desta arquitetura 

borromínica, dos quais dois se encontram em Ouro Preto: as igrejas do Rosário da Paróquia do 

Pilar e São Francisco de Assis, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. 

(BURY, 2006, p. 141) 

O quadro 20 apresenta os documentos que fazem referência diretamente às torres da 

capela de São Francisco. O primeiro documento do referido quadro alude aos alicerces da 

capela e foi incluído para situar melhor o leitor, dando-lhe conhecimento das cláusulas – ou, 

como são chamadas, das condições – estabelecidas para a construção da capela, pois, conforme 

as Ordenações do Reino,  

 

toda obra realizada na Colônia deveria obedecer aos trâmites da arrematação,  

por meio dos quais eram estabelecidas as Condiçõens para a execução da obra, 

a delineação do Risco e o Contrato firmado entre o comitente e o arrematante 

chamado de Auto de Arrematação. (LAGE, 2012, p.4).  

 

Dessa forma, o Auto de Arrematação era um documento jurídico, e nele deveriam 

constar, além do nome do fiador, as informações relativas à construção do imóvel arrematado, 

a começar pelos seus alicerces, os valores e os prazos de pagamento, o tempo para a execução 

da obra, os materiais usados, as técnicas construtivas empregadas e a forma como o arrematante 

deveria proceder durante a edificação da obra.  

Junto com o Auto de Arrematação da capela da Ordem Terceira da Penitência de São 

Francisco de Assis, foram entregues ao mestre construtor Domingos Oliveira 14 condições – 

ou cláusulas – que esclarecem os detalhes da construção, desde os alicerces até as torres, pois 

“na execução da obra tinha o construtor de cingir-se às condições estipuladas no ato da 

arrematação” (TRINDADE, 1958, p. 99). “A ordem do documento segue uma coerência 

construtiva”, afirma Bastos (2009, p. 326) ao se referir à primeira condição que trata dos 

alicerces e seus desdobramentos. A cláusula aqui transcrita declara que “será obrigado 

oRematante abrir todos os aLicerces que mostra aplanta os do corpo da Igreija torres efronte 

es pisio dedose palmos delargo eoito de fundo”. Com relação à construção das torres, a 

recomendação é a seguinte: sempre “[sera] obrigado, aprocorar firmeza Sofeciente 

p[Ilegível]a= Segoranca dadita obra, respeitando a Sua altura [para] oquenaõ aSentara 

apedra nosobre ditos alicerses sem serem vistos eex[es]aminados”. 
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Isso quer dizer que, antes de se começar a levantar as paredes sobre os alicerces, a obra 

deveria passar por vistoria e aprovação.  

Na condição 3, há a orientação sobre a sapata a ser assentada acima do alicerce. De 

acordo com Bastos (2009), é um detalhe importante, porque  

 

guardava o decoro71 hierárquico da capela-mor, a se evidenciar não só pela 

disposição, pelo ornato e matérias da representação. A capela-mor deveria 

estar necessariamente elevada em relação ao restante do corpo do edifício. 

Assim, era necessário que se assentassem as sapatas e soleiras 

correspondentes à dita capela num nível já ¾ de palmo acima do que o da 

porta principal (16,5 cm), o equivalente ao soerguimento de um degrau 

(BASTOS, 2013 p. 326).  

 

A condição 672 preconiza que se fará de cantaria as oito pilastras das “t[orre]s eas 

Sineiras, elevará quatro emhua etresnaoutra como taõbem fará as piramidas que feixao o 

Zinborio dasmesmas Torres deCantaria feitas eobradas naforma que mostra orisco”. Essas 

oito colunas ou pilastras foram esculpidas em estilo jônico, com o material recomendado no 

contrato: a cantaria do Itacolomi. De acordo com Bazin (1956), o estilo jônico era novo no 

Brasil, apesar de já ter sido usado em 1762, na fachada de Santa Efigênia e na talha da matriz 

de Antônio Dias. Esse autor pontua que a evolução no emprego das curvas e contracurvas afetou 

sobretudo a fachada, introduzindo um tipo completamente novo (BAZIN, 1956, p. 218). 

Também revelando a arquitetura dessa capela, Bastos afirma que  

 

Essas oito pilastras são distribuídas em 2x4 de cada lado da porta principal. 

Assim, de cada lado, três das quatro se encontram nas torres, uma na tangente 

cujo sentido é axial à igreja, e duas a fazer a transição das paredes das torres 

com as paredes do corpo da igreja. Por essa  razão, essas pilastras possuem 

deflexão nas suas seções, constituindo um desafio interessante ao canteiro que 

lavrou as peças. A última pilastra está atrás da coluna do pórtico frontal, 

                                                      
71 Bastos (2012) chama de urbanismo conveniente ao conjunto de aspectos e fatores envolvidos nos processos de 

implantação, aumento e conservação de povoações em que rezavam costumes e preceitos muito antigos de decoro, 

conveniência e adequação.  O autor pontua que os estudos sobre a cultura lusitana indicam tal tendência, mas há 

que se considerar que ela também vinha estimulada, por assim dizer, internamente, através de um preceito secular 

das artes, da ética e da arquitetura. Esse preceito secular era o decoro, que fundamentava os processos de adaptação 

dessas artes desde a antiguidade até, pelo menos, o final do século XVIII, visando sempre a âmbitos variados de 

conveniência; no caso específico da arquitetura, principalmente à formosura, à decência e à comodidade de 

edifícios e cidades” (BASTOS, 2012,p. 202) 

A respeito do decoro das povoações  o autor afirma que “constituía-se, aumentava e se conservava em vários 

aspectos: na “melhor” distribuição e implantação de suas partes sobre o sítio; na adequação mais conveniente das 

estruturas construídas, em consideração ao modo de vida e costumes estabelecidos ou acomodados; na crescente 

dignidade das construções e na decência dos arruamentos urbanos, alinhamento contínuo, limpeza e asseio 

(elegância e primor de fábrica)”. (BASTOS, 2012, p. 204) 
72 Ver documento OTSFCt27121766b, no capítulo 5.6 nesta dissertação.  
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situada também com um giro de 45 graus para fazer correspondência de 

ângulo com ela. (BASTOS, 2009, p. 328). 

 

Além de evidenciar também os capitéis que emulam a ordem jônica, Bastos  chama a 

atençaõ para as colunas que arrematam a parte frontal da fachada – mais proeminente –, 

denominadas no documento de arrematação por contrapilastras (Fig.12), e ressalta que, 

“examinadas atentamente, não apresentam capitel na transição para a segunda cimalha, mais 

alta, em preparação para a abóbada das grimpas” (BASTOS, 2009, p. 335). A condição 9 retoma 

as torres e os seus arremates.  

  

Figura  12 – Contrapilastra da Igreja de São 

Francisco de Assis 

 
 Fonte: arquivo da autora 
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Figura 13 – Ausência de capitéis nas torres da capela de São Francisco de 

Assis  

 
Fonte: Fotografia de José Eduardo Carvalho Monte - arquivo da autora  

 

Na condição11, há uma recomendação especial sobre se “fazer quatro gargulas para 

seasentarem nasemalha real nas engras73 Iunto asTorres que olhem duas para o fronteEspicio 

eduas para as Ilhargas feitas com toda aperfeição” e mais os canais de escoamento das águas 

de chuva. Isso porque, “uma má execução poderia comprometer a segurança e a perfeição do 

frontispício e da entrada da capela”(BASTOS, 2009, p. 337). As quatro gárgulas podem ser 

vistas assentadas, conforme mandava o risco, ou seja, duas delas estão entre as torres e o corpo 

da nave, e duas estão entre as torres e o pórtico principal do frontispício (FIG. 14), para que 

levassem a água dos telhados, evitando a infiltração de água (p.338). Essa recomendação não 

foi suficiente, pois, mais tarde, as varandas tiveram que ser cobertas para solucionar o problema 

da infiltração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73 Engra: canto, ângulo reentrante formado por duas paredes, parede e piso ou parede e teto. 
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Figura 14 – Volteio das torres e destaque para as duas gárgulas que se 

encaixam sendo duas entre as torres e o frontispício e duas gárgulas entre as 

torres e o corpo da nave. 

 
Fonte:  fotografia de José Eduardo Carvalho Monte 

 

Por fim, a condição 14 trata da forma de pagamento ao arrematante em seis parcelas, 

com os prazos atrelados à evolução da obra, sendo que o quinto pagamento deveria ser realizado 

quando estivessem as “torrez[de] todo aCabadaz eainpennado fronteespicio”. Dessa forma, a 

capela foi construída conforme as disposições prescritas pelo risco.  

Finalizando a exposição sobre as torres da Capela de São Francisco de Assis, reporta-se 

novamente a Bastos, quando pontua que, como o frontispício está orientado para o norte, “cegar 

o óculo não comprometeria tanto a entrada de luz pelo coro – mais efetiva pelas numerosas 

entradas laterais da nave –, além de proporcionar o proveito de um efeito decente e maravilhoso 

criado com a disposição do medalhão no lugar incomum do óculo” (BASTOS, 2009, p. 340).     

Apresentam-se, a seguir, os quadros com a documentação alusiva às torres campanárias 

da Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz e das Ordens Terceiras das Mercês e Perdões e de 

São Francisco de Assis. 

 

Quadro 17 – Documentação referente às torres campanárias da Igreja de Santa Efigênia do 

Alto da Cruz 
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 Codificação Microfilme Datação Descrição 

 

1 

ISRPLç1739/1740 

 

Rolo 060, 

Volume 132 
1739/1740 

Por tijolos e telhas para as torres  = 27; 

jornais dos carpinteiros que trabalharam 

nas torres = 231 1/4. 

 

2 
ISRPLç1740 

Rolo 060, 

Volume 132 
1740 

Pelo que se pagou de madeira para as 

torres, telhas e portais = 45/8 e 6 réis; 

tábua de canela para torres = 84/8 ; 

3 

 

ISRPLç1742 /1743 

 

Rolo 060, 

Volume 132 

1742/1743 

 

Pelo que se pagou a Roque Pinto de 

gastos antigos para as torres= 21/8  - 6 

reis. 

4 OSRPLç1749 
Rolo 060, 

Volume 132 
1749 

Ouro que se pagou aos pedreiros João da 

Rocha, e Bernardo Duarte de consertar 

as torres, e telhado = 22/8;  ao ferreiro 

Jozé Antonio Gonçalves pelo conserto 

dos ferros da torre = 4  ½  1. 

5 ISRPLç1761-1762a 
Rolo 060, 

Volume 132 
1762ª 

Despesa que se fez com o relógio = 

290$000 

6 ISRPLç1761-1762b 
Rolo 060, 

Volume 132 
1761/1762 

Diversas despesas com  a construção e 

pintura da torre. 

7 

IS 

 

RPLç1765 

Rolo 060, 

Volume 132 
1765 

Despesas diversas com a torre; ao 

pedreiro Henrique Gomes = 4 ¾ ; a 

Antonio Bento = 2 ½ 4 por chapa de 

chumbo.  

8 ISRPLç1770 /1771 
Rolo 060, 

Volume 132 
1770/1771 

Pagou-se: 

Antonio Crasto Lobo por dar corda no 

relógio = 20/8; ao pedreiro Pedro 

Lourenço pelo conserto do telhado e 

torres = 20  ½   6; por umas chapas de 

chumbo para as torres = 3  ½. 

9 ISRPLç1776/1777 
Rolo 060, 

Volume 132 
1776/1777 

Pelo que se pagou a Antonio de Crasto 

Lobo por dar corda no relógio e pelo 

serviço de ferreiro executado = 28  ¼  6. 

10 ISRPLç1784/1785 
Rolo 060, 

Volume 132 
1784/1785 

Theresa Andrade = 2 ¾; por tábuas para 

porta da torre a Antônio Pereira Malta = 

- ¾ 2; chumbo para as portas a João 

Domingues  =  6 réis; por pregos a 

Domingos Marinho = ¾ 2; 

11 INSRLç18340 
Rolo 060, 

Volume 132 
1834 

Pago ao Tenente Bernardino por 

conserto no relógio=11$600. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 18 – Documentação referente às torres campanárias da Igreja das Mercês e Perdões 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

1 OTMPTm08091815 
Rolo 49, 

Volume 31 
08.09.1815 

Termo para dar andamento à factura da 

torre (não esclarece quem executaria a 

obra) 

2 
OTMPAd05111856 

 

Rolo 002, 

Volume 75 
05.11.1856 

Atestado de conclusão da obra da torre 

cfe risco, emitido por Vicente Martins 

Coelho, e encomendado pelo Mestre 

construtor Francisco de Paula Machado 

3 OTMPOç15071873 
Rolo 004 

Volume 104 
15.07.1873 

Orçamento de Torre e frontispício 

elaborado pelo engenheiro Dr. João 

Victor de Magalhães 
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Os documentos abaixo foram descritos por Trindade(1959) mas não localizados no acervo. 

 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

4 

 

Trindade (1959, 

p. 75- registro nº 

68) 

Não 

localizado 
03.04.1808 

Termo de ajuste da obra de três sineiras 

e do arremate da torre por Antonio Joze 

de Lima no valor de 1$330.000 reis 

dividido em parcelas que foram pagas 

ao longo do ano. 

5 

 

 

Trindade (1959, 

p. 70- registro nº 

45) 

Não 

localizado 
25.11.1810 

Termo de ajuste de obra com Mestre 

Grigório Mendes Coelho em lugar do 

desistente Antônio Joze de Lima pelo 

valor de 1$400.000 reis mais o azibre 

da torre  

6 

 

 

Trindade (1959, 

p. 70- Registro nº 

47) 

Não 

localizado 
23.07.1815 

Termo de lembrança dos pagamentos 

ao Cap. Gregório Mendes Coelho 

assim definidos: 

1º pagto: qdo entregasse a altura das 

humbreira (sic) para receber as vergas 

das janelas do coro: 350$000 

2º pgto: Das vergas a cimalha real: 

350$000 

3º pgto: Da cimalha real até o fim da 

empena: 350$000 

4º pgto: da cimalha real até a sineira: 

175$000 

5º pgto: da sineira a fixar a torre: 

175$000 

7 

 

Trindade (1959, 

p. 87-registro nº 

131) 

Não 

localizado 
05.04.1840 

Termo que se procedeu ao andamento 

da obra da Torre, cálculo de sua 

despesa e outros objetos, efetuado por 

Antonio Jose da Silva no valor de 

1:781$000  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os documentos 4, 5, 6 e 7 descritos por Trindade(1959), referem-se a obras das torres 

da Capela da Ordem Terceira das Mercês e Perdões e não foram encontrados no acervo. 

Alimentamos hipótese de que possam estar arquivados equivocadamente em outras pastas.  

 

Quadro 19 – Documentação referente às torres campanárias da Igreja de São Francisco 

Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

1 OTSFCt27121766 
Rolo 013, 

Volume 226 
27.12.1766 

Auto de arrematação da 

construção da capela de São 

Francisco de Assis. 

2 

 

OTSFCt27.12.1766b 

 

Rolo 013, 

Volume 242 

 

27.12.1766 

 

Condições 4,6, 9,11,14 descritas 

no Contrato de arrematação da 

obra de construção da capela da 

Ordem Terceira da Penitência 
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com referências alusivas às 

torres. 

3 OTSFAdt28.04.1767 - Rolo 3 vol.226 28.04.1767 

Aditivo na cláusula 4º do 

Contrato de Arrematação que 

alterou a espessura da parede da 

torre. 

4 OTSFLç1771 Rolo 67 vol218 1771 

Lançamento referente a 

pagamento efetuado a Baltazar 

Gomes de Azevedo pelo feitio 

das ferragens das janelas das 

torres no valor de  = 12$900 

5 OTSFLç1771/1772 
Rolo 067, 

Volume 217 
1771/1772 

Pago a oficiais na torre : = 

6$300; a Francisco Moreira 

Neto, por madeira = 40$050; a 

Antônio Jose [Fonseca] madeira 

para as porcas = 5$400; José 

Francisco, madeira para torre = 

1$800 e mais pregos e caibros 

para a mesma $900; a um 

oficial de Manoel Francisco nas 

porcas = 3$600. 

6 OTSFLç1773 rolo 66vol. 216 1773 

Lançamento referente a 

pagamento efetuado a José 

Francisco da Silva e João de 

Almeida Cardoso por 4 dias de 

serviço de carpinteiro na torre.  

7 OTSFRb17031772 Rolo 24  vol.277 17.03.1772 

Luiz Pinheiro Lobo recebeu 

referente a prestação de serviço 

na torre = 3/8 ¾ ; aos ajudantes: 

Manoel, = 1 ¾ 4; a Theodozio = 

1 ½.   

8 OTSFRb17051787 Rolo 23 vol. 277 17.05.1787 

Recibo emitido por José Ribeiro 

de Faria por acrescimo feito na 

cimalha das torres. 

9 OTSFRb1794 Rolo 24 vol. 277 24.11.1794 

Antonio Roiz Chaves  recebeu 

3/8 de ouro por fechaduras e 

sete lemes para as portas da 

torre. 

10 OTSFRb1794 Rolo 24 vol. 277 03.12.1794 

Recibo de Leandro Maciel no 

valor de 5 oitavas e meia de 

ouro referentes  ao conserto de 

buracos nos portais da porta da 

torre e telhado da casa da 

Ordem 

11 
OTSFRb19091800 

 
Rolo 24 vol.277 19.09.1800 

Pago uma oitava de ouro a 

Gregório Mendes por serviço na 

sineira 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Terminada a reflexão sobre as torres, passa-se a discorrer sobre a feitura dos sinos, suas 

peças e o trabalho envolvido em seus consertos e a colocação nas devidas torres. 
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5.5 Sinos  

 

Sinos e seus toques têm sido objeto de estudo de pesquisadores como Montanheiro 

(2001), Viegas (1990), Dangelo (2013), entre outros. Em 2001, foi encaminhado à Secretaria 

de Cultura de Minas Gerais uma solicitação para registro dos toques de sinos do estado, 

processo que produziu outros desdobramentos e foi efetivado em 2009, com o reconhecimento 

dos toques de sinos de nove cidades mineiras pelo Ministério da Cultura como um bem cultural 

relacionado à sua dimensão estética, à percepção sensorial e à sua função comunicativa (Parecer 

nº 27/GR/DP/Iphan, p. 11). Posteriormente, publicou-se o dossiê descritivo O Toque dos Sinos 

em Minas Gerais tendo como referência São João del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, 

Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes (IPHAN). Já em 

Portugal, há que se destacar a pesquisa sobre o comportamento dinâmico de uma torre sineira 

realizada por Baião (2010), pesquisador português da Escola de Engenharia da Universidade 

do Porto.  

 

Montanheiro afirma que aos sinos sempre se atribuiu um efeito de magia. De acordo 

com ele, destinou-se ao som produzido pelo sino, inicialmente, “a função de exorcismo, de 

expulsão de demônios e, num momento ulterior, a de chamamento, de convocação dos fiéis” 

(2001, p. 15). O autor ressalta que, no dia a dia, tinham eles o objetivo precípuo de combater os 

maus espíritos portadores de doenças, de adversidades e da morte. (p. 16).  

O sino é um símbolo expressivo pela natureza das sensações que desperta quando a 

serviço do homem ou da coletividade. Por isso, de acordo com Braga (1936, p. 13), o povo o 

envolve de mistério pelo respeito da sua invocação a todos os cultos cristãos e pelo temor 

natural por tudo que está em sua volta, desde as corujas e mochos até as lendas e superstições.  

A palavra sino vem do latim signum, que significa sinal. De acordo com Baião (2010, 

p. 9), os sinos “são feitos de bronze, em que se pode adicionar ouro, prata ou outros 

componentes de modo a melhorar a sua sonoridade”. Ainda de acordo com o autor, sua fundição 

depende de “fórmulas secretas guardadas e passadas de geração a geração” (p. 9).  

A presença do sino no Brasil está profundamente ligada à chegada do colonizador 

lusitano no século XVI. Ele manteve, aqui, a tradição de seu uso em seus múltiplos aspectos, 

como já era costume em Portugal (DANGELO, 2013, p. 37). Na Bahia, segundo relata Braga, 

“os sinos tocavam a rebate quando se aproximavam navios piratas que vinham agredir a cidade, 
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incentivavam o povo ao motim, anunciavam incêndio, a saída do viático, e as parturientes em 

perigo de vida” (BRAGA, 1936, p. 22).  

A dinâmica cultural de cada lugar, a sua história e a sua economia, aliadas às pressões 

internas de um mundo de ritmos aceleradamente diversos e de globalização determinam a 

sobrevivência (ou não) dos toques de sinos e o seu grau de integridade.  

 

5.5.1 O “dobre” e o “repique” na tipologia dos toques 

 

O termo geral toque é utilizado para designar “o som cadenciado produzido pelo choque 

do badalo contra o bordo interno do sino”. Dessa forma, “tanto o dobre fúnebre quanto o repique 

festivo estão compreendidos por esta denominação” (ASSIS; MONTANHEIRO, 2006, p. 54-

55). Para executá-los, “cada sineiro imprime em seu toque uma marca pessoal, sendo possível 

aos colegas identificarem, pelo toque, quem está na torre a repicar ou a acompanhar” 

(MONTANHEIRO, 2001, p. 94).  

Enquanto no repique o sino continua imóvel, e o som é feito pelo badalo quando puxado 

de encontro ao sino (figura 15, C2), no dobre, o sino se movimenta. Neste caso, o sino faz um 

giro de 180° (é o mais frequente), e seu badalo bate nos dois lados do bojo ou curva da bacia, 

que se movimenta para dentro e para fora da torre. No dobre de 360°, sua bacia fica na posição 

vertical, virada para o alto da torre fazendo um giro total sobre o mancal74.  

Para facilitar a compreensão do procedimento para a execução dessas duas modalidades 

de toques – o repique e o dobre –, apresentam-se as figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
74 “Mancal  é um dispositivo de ferro ou de bronze sobre o qual se apóia um eixo girante, deslizante ou ocilante e 

que lhe permite movimento com um mínimo de atrito. Também pode ser chamado de dobradiça (Dossiê Toques 

dos Sinos, p. 48).  
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Figura 15 – Sino grande da Igreja de São Francisco 

de Assis 
                                                        

Legenda: C1 e C2 são as cordas necessárias para que o 

sineiro toque os repiques e dobres. A primeira (C1) é a 

corda utilizada pelo sineiro para repicar o sino, e as 

segundas (C2), para dobrá-lo. 

Fonte: José Eduardo Carvalho Monte 
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Figura 16 –  Sino da torre do relógio da Igreja de 

Santa Efigênia 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 
 

Legenda: O sino grande em giro de 360°  

Fonte: Fotografia de Henrique Gonçalves – Sineiro 

 

A seguir, apresenta-se uma síntese de significados dos termos “repique e dobre”. 

 

Quadro 20 – Conceitos de repique e dobre considerados para o reconhecimento da 

linguagem dos sinos como patrimônio imaterial. 

 

Cidade Repique Dobre Autores 

Catas Altas Consiste em badaladas executadas 

a quatro sinos, que são 

interligados por cordas dois a 

dois. 

É o ato de pôr o sino em 

movimento, atingindo um ângulo 

de até 180°. 

Francisco de 

Assis Gonzaga 

da Silva 

Corresponde ao dobrar do sino. 

Diamantina Os ritmos que constituem o 

repique festivo são variados. A 

característica comum entre eles é 

a felicidade proporcionada pela 

cadência festiva. É o toque festivo 

dos sinos, a melodia de alegria 

executada pelos sinos. 

Trata-se do toque para os mortos. 

É o toque triste dos sinos, a 

melodia de dor executada por 

eles. Os dobres não são 

executados aos domingos.  

Erildo A. 

Nascimento de 

Jesus; 

Mônica G.R. 

Alkmim. 
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Mariana Comum: É feito com três ou 

quatro sinos. Eles ficam parados e 

os badalos são acionados em ritmo 

cadenciado e mais agitado. 

Dobrado soleníssimo: Três sinos 

são utilizados. Enquanto o maior 

sino da torre é dobrado (posto em 

movimento), os outros dois são 

repicados. 

Dobre simples: o sino é puxado 

para o lado no qual o badalo está 

encostado, dando origem ao som. 

Dobre duplo: o sino é puxado 

para o lado oposto daquele em 

que se encostou o badalo. O 

movimento dá origem a dois 

sons porque o sino recebe duas 

pancadas. 

Francisco de 

Assis Gonzaga 

da Silva; Hebe 

Rôla Santos. 

Ouro Preto Repicar: Trata-se do badalar 

ligeiro e cadenciado dos sinos. 

Quando repicados, não são postos 

em movimento, não dobram, 

apenas seus badalos são puxados, 

por meio de cordas, contra o bordo 

interno da bacia. 

Repique é o toque festivo dos 

sinos. Consiste em repicar os 

sinos agudo e médio através de 

badaladas. De acordo com os 

autores, é comum que esse termo 

designe todas as partes do repique: 

entradinha + repique com 

acompanho + dobro limpo + 

repique com dobro + entradinha + 

repique com acompanho + 

arremate + entrada. 

Dobrar: pôr o sino em 

movimento, fazendo-o girar 

sobre seu eixo, atingindo um 

ângulo de até 180°. Ao dobrar, 

sua bacia movimenta-se para 

dentro e para fora da torre. Esse 

movimento gera uma forte 

pancada a cada ida e vinda da 

bacia, resultante do encontro do 

badalo com o bordo interno do 

sino. Fazem-se a distinção entre: 

Dobre de defunto quando é 

marcado por badaladas 

intercaladas no meião e na 

garrida. Dobre limpo: é o dobre 

sem concorrência com o som dos 

sinos menores, sem repiques. 

Tocado no sino mais grave da 

torre. Dobre com repiques: 

enquanto o bronze é dobrado 

executam-se alguns repiques. 

Usado em ocasiões festivas ou 

missas. 

Francisco de 

Assis Gonzaga 

da Silva; Fábio 

César 

Montanheiro 

 

São João del 

Rei 

Repique é quando o sino, em sua 

posição de repouso, é percutido 

com o badalo acionado pela corda, 

que é passada no gancho, 

aproximando-o da borda da 

campana para se efetuarem os 

movimentos de repique. (p. 

Dobrar: ato em que o sineiro 

executa tanto o dobre simples 

como o dobre duplo. 

Dobre: é assim chamado o toque 

em que o sino é movimentado, 

girando em torno de seu eixo. 

Para os autores há dobre das 

Chagas, de Cinzas, de Finados, 

de Trevas e de Via-Sacra, além 

de existirem os dobres duplo e 

simples. (p. 66-67) 

 

Aluízio José 

Viegas e 

André G.D. 

Dangelo 
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Tiradentes O autor não define repiques. 

Explicita apenas o momento e 

quais condições devem se dar os 

repiques comemorativos, repiques 

de Entronização e repiques 

festivos. (p. 78) 

O autor não define dobre. 

Contudo, explicita quando se dão 

o dobre das Dores, de Incêndio, 

de Passos e de Via-Sacra. 

Olinto 

Rodrigues dos 

Santos Filho 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das Informações extraídas do Pequeno Glossário da Linguagem 

dos Sinos, produzido por Santa Rosa Bureau Cultural, 2006. 

 

 

Nos documentos transcritos verifica-se que as confrarias tinham gastos frequentes 

com os sinos para conservá-los em funcionamento, por serem considerados “uma peça de 

extrema relevância, anunciadora de missas e mortes dos confrades (URIAS, 2013, p. 138). 

Além disso, eram convidadas a contribuir com a fundição e a manutenção dos sinos da 

igreja matriz. É o que demonstra o documento ISSCp1759, . Tal documento refere-se a 

cinco anotações de correspondências trocadas entre as irmandades de Santíssimo 

Sacramento e de Nossa Senhora da Conceição com a Ordem Terceira da Penitência de 

São Francisco de Assis no ano de 1759, nas quais as Irmandades cobravam junto a essa 

Ordem uma doação para se adquirir um sino para a Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição. Para isso, usou-se como argumento o pertencimento da Ordem à freguesia, 

uma lembrança da responsabilidade que tinha a Ordem de contribuir para a manutenção 

da Matriz. Apesar das contra-argumentações, essa doação foi concedida, encontrando-se 

o lançamento de 24$000 no respectivo Livro de Receita e Despesa da Ordem Terceira de 

São Francisco de Assis (Cf. OTSFLç1759). Pelos registros, conclui-se que houve 

questionamentos por parte da Ordem Terceira, mas não foi possível localizar 

correspondências da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis para cotejar 

com os registros da ISSCp1759.  

Além do gasto com mão de obra, gastava-se com matéria-prima para os sinos e as 

suas peças, como  

 

o ferro, em barras, ou já obrado, fazia parte de um grupo de mercadorias 

necessárias e não disponíveis na Capitania das Minas: como o aço, o 

chumbo, o cobre e o estanho. Havia proibições à exploração do minério 

de ferro e ao comércio de ferro em obras (já transformados em 

instrumentos), bem como restrições ao estabelecimento de fundições na 

colônia, o que aumentava a taxação sobre esse produto. (ALFAGALI, 

2012, p. 70)   
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Assim, empenhadas em adquirir seus sinos, as associações leigas forneciam todo 

o material para o fundidor, como era o costume da época. Dessa forma, em vista do custo 

elevado do material, punham-se a adquirir os metais para compor a liga75. Na 

documentação, o leitor poderá observar vários manuscritos fazendo referência à compra 

de estanho, cobre e até bronze, como se vê em ISRPLç1738-1739, ISRPLç1739/1740, 

ISRPLç1782-1783, ISRPLç1783/1784,  ISRPLç1784/1785, ISRPLç1784/1785, INSRLç1784/1785, para 

citar apenas um dos sodalícios.  

A Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis apresenta maior 

número de recibos e correspondências comprovando essas aquisições. Na 

correspondência OTSFCp1794/1795, além de se especificarem as aquisições de cobre, 

também é informado que foram pagos a Antonio de Crasto Lobo nove oitavas e meia e 

seis reis de ouro pelas ferragens que fez para o sino em 1795. Além disso, a 

correspondência informa o pagamento de seis oitavas, um quarto e quatro vinténs de ouro 

a Joaquim Coelho da Silva, por fornecer 47 bestas carregadas de lenha para o forno de 

fundição do sino. OTSFRb08101794 também mostra que Manoel José Machado recebeu 

quatro oitavas de ouro de duas carradas de lenha para a fondição do sino que fez para a 

Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis em 8 de oitubro de 1794. 

Baião (2010, p. 8) pontua que o bronze campanil, que corresponde à designação 

do material de que os sinos são feitos, é constituído por uma liga composta de 78% de 

cobre e 22% de estanho, fundidos a uma temperatura de 1200°C, contribuindo, assim, 

para o entendimento da dinâmica de aquisição desses metais e da lenha consumida. O 

autor afirma ainda que cada sino tem uma nota musical característica que “é determinada 

pelas dimensões, forma geométrica, diâmetro da boca e pela relação da espessura da aba, 

ou seja, a parte terminal do sino e onde bate o badalo” (BAIÃO 2010, p. 5). (Figura 11) 

 

 

                                                      
75 Para compreender melhor a fundição dos sinos, indicam-se dois endereços na Web. No primeiro, o 

documentário Entoados mostra uma fundição localizada em Uberaba-MG, que explica com detalhes o 

processo de fundição. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=sBswNbF3HTc> O outro 

endereço é da Fábrica de sinos situada em Piracicaba, no estado de São Paulo, disponível em 

<http://www.fabricasinospiracicaba.com.br/>. 
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Figura 17 – Terminologia 

associada aos componentes de um 

sino 

  

Fonte: figura retirada de Baião (2010, 

p. 5) e adaptada pela autora. 

 

Basicamente, três partes compõem um sino: “(A) coroa ou asa, (B, C, D) bacia,  

(E) badalo. A bacia é a parte que tem a forma obcônica característica do sino. A sua parte 

inferior é denominada ‘boca’ (D). Seu diâmetro tem relação com o tom e a afinação do 

sino” (Dossiê Descritivo, 2009, p. 46). É por meio da asa ou da coroa que se prende o 

sino ao cabeçote – também chamado cabeçalho –, peça de madeira que será apresentada 

mais à frente. A última estrutura, o badalo, é presa à bacia do sino por cordas de couro 

cru.  

Baião (2010) pontua que, no sistema antigo de fundição, o sino caracterizava-se 

por uma altura (A) superior ao diâmetro da boca (L); logo, era mais alto e estreito, 

requerendo também sineiras mais estreitas e mais altas, o contrário do sistema moderno 

de fundição, em que “a distância entre a base e o topo da asa é próxima do diâmetro da 

boca”  (p. 36).  

 

 

 

 

 

 

A – Cabeça / coroa / asa 

B –  Ombro                  

C – Corpo                           Bacia 

D – Boca 

E – Badalo 
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Figura 18 – Dimensões 

principais de um sino: altura 

(A) e largura da boca (L) 

 
Fonte: Baião 2010, p. 36 

 

 

Reproduz-se a seguir tabela com as características dos sinos do sistema antigo, 

relação da nota musical com as dimensões do sino e sua massa.  

 

 

Quadro 21 – Características dos sinos do Sistema Antigo 

                                                      
76 O símbolo # colocado ao lado da designação da nota musical, de acordo com Baião, corresponde ao termo 

‘sustenido’ (meio tom). 

 

A (m) L (M) MASSA (KG) NOTA 

MUSICAL 

1,42 1,52 1 840 DÓ 

1,33 1,43 1 570 DÓ#76 

1,25 1,34 1 350 RÉ 

1,18 1,27 1 200 RÉ# 

1,11 1,20 1 000 MI 

1,08 1,14 840 FÁ 

0,99 1,06 650 FÁ# 

0,93 1,02 540 SOL 

0,87 0,94 450 SOL# 

0,83 0,91 380 LÁ 

0,80 0,86 310 LÁ# 

0,75 0,80 265 SI 

0,71 0,76 220 DÓ 

0,67 0,72 185 DÓ# 

0,63 0,68 155 RÉ 
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Fonte: Baião, 2010, p. 38 

 

 

Pela tabela, verifica-se que, a cada par de dimensões A e L, está associada uma 

nota musical; logo, uma frequência (BAIÃO, 2010, p. 38).  

Retomando os documentos que tratam de fundidores e seus feitos, Dangelo (2013, 

p. 45) afirma que “o fornecimento de sinos durante o Brasil colônia, até o século XVII, 

em sua grande maioria, era feito de Lisboa”. O autor pontua que em Portugal e Espanha, 

como também acontecia na Europa até o século XIX, os fundidores eram artesãos 

itinerantes” (DANGELO 2013, p. 45). Ele ressalta que “essa natureza itinerante dos 

artesãos fundidores se explica pela facilidade de evitar o deslocamento do grande peso 

dos sinos de bronze”. De acordo com Montanheiro (2001, p. 83), “os mestres-sineiros de 

Minas deslocavam-se na região para fundir o sonoro instrumento”. O fundidor José 

Valentim Onofre foi o responsável pela feitura do sino grande da Ordem Terceira da 

Penitência de São Francisco de Assis em 1883 (documento OTSFRb20111883D12), com 70 

arrobas, e do sino grande da Ordem Terceira das Mercês e Perdões em 1884 

(OTMPTm28031884 ), com 25 arrobas e onze quilos. José Valentim Onofre também 

carregou em seu currículo a feitura do sino da Matriz de Nossa Senhora do Pilar de São 

João del Rei em 1879, conforme documento localizado por Dangelo (2013, p. 54). Outros 

documentos chamam a atenção, como é o caso de OTSFCc11031832, OTSFLç1832, 

OTSFLç1835/1836, pois referem-se a uma peça importante do sino: os mancais. 

A foto a seguir refere-se ao sino ‘Elias’, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo em 

Ouro Preto, pertencente à Freguesia do Pilar. O cabeçote do sino Elias precisou ser 

trocado devido ao apodrecimento da madeira.  O cabeçote “é uma estrutura fundamental 

na engenharia e percussão do sino. Dentre suas funções, o cabeçote deve servir de 

contrapeso do sino durante os dobres” (DOSSIÊ DESCRITIVO, 2009, p. 48). A Ordem 

Terceira do Carmo de Ouro Preto adquiriu uma peça de jacarandá para fazer novo 

0,59 0,63 130 RÉ# 

0,55 0,60 115 MI 

0,53 0,57 95 FÁ 

0,50 0,53 80 FÁ# 

0,47 0,50 70 SOL 

0,44 0,48 60 SOL# 

0,42 0,46 48 LÁ 

0,40 0,43 42 LÁ# 
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cabeçalho. A sequência de fotos mostra a retirada do antigo cabeçalho – ainda guardado 

na igreja –, a fim de demonstrar as ferragens necessárias para prendê-lo ao sino e o modo 

como este é fixado à torre pelos mancais. Esses aspectos são citados nos documentos 

OTSFRb30081795, quando fazem referência à manutenção das ferragens do sino e das 

porcas do sino. O processo pode ser compreendido nas fotos que se seguem:  

 

Figura 19 – Retirada das partes que compõem o cabeçote – Sino 

Elias 

 
  Fonte: Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vê-se ainda parte do cabeçalho preso às alças da asa por meio de estrutura de 

metal  e das abraçadeiras.   
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Figura 20 – cabeça / asa do sino e as 

ferragens que o prendem ao cabeçalho.    

 
Fonte: Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo 

 

 

 

Figura 21 – Peça do cabeçalho antigo onde o sino é encaixado por meio de pinos, 

parafusos, porcas e abraçadeiras. 

   

Fonte: Fotografia da autora                                    Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 22 – Novo cabeçalho com o eixo do mancal já instalado 

 
Fonte: Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

 

O eixo do mancal passa entre as alças do sino e o cabeçote, sendo presa nos 

mancais que serão encaixados nas sineiras. Para esse encaixe, é feita uma fenda na pedra 

no formato exato do mancal: “numa altura suficiente que permita que o sino faça sua 

rotação completa” (Dossiê Descritivo, 2009, p.48). Essa peça, de acordo com os arquivos 

da Ordem Terceira do Carmo, pesa 393 kg.  

A Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis registrou a colocação 

do eixo do mancal no documento OTSFRb19091800. 

Depois de encaixado nas sineiras, o sistema eixo/mancal precisa ser lubrificado 

para que os dobres possam ser efetuados sem atrito entre o eixo e o mancal. Outro 

documento que trata do assunto é o OTSFLç1835/1836.  Ele traz, numa certa ordem lógica, 

a relação dos pagamentos efetuados em 1835, para se colocar o sino na torre, e informa a 

compra de “[a]zeite para o sino”. O documento OTSFLç1836 também assinala que foram 

gastos 1$800 para a compra do mesmo produto. Não se pode afirmar que o azeite tenha 

sido utilizado para lubrificar as peças do mancal para que se efetuassem os dobres, mas é 

possível levantar a hipótese de que tal produto foi utilizado na época para substituir as 

graxas, que são utilizadas nos tempos atuais com a função de lubrificarem os eixos.  
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Figura 23 – (a e b) cabeçalho e sino recolocados  
a)                                                                           b)   

 

 Fonte: Fotografia da autora                                                   Fonte: Fotografia da autora                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

   O documento INSCLç1772/1773 comprova que foram gastos duas oitavas e meia de 

ouro e dois vinténs para se colocar o sino na torre. Em 1836, o documento OTSFLç1836 

assinala que foram pagos 1$920 para quem tirou o sino do lugar, e 1$840 por dois caibros 

para se fazer o andaime. Não foram encontrados documentos que elucidassem como os 

sinos eram tirados ou colocados no lugar. Contudo, apresentam-se a seguir as fotos que 

mostram uma estrutura montada em 2004 para tirar o sino Elias da sineira e colocá-lo 

sobre o piso do campanário, utilizando-se de andaime, correntes e macacos hidráulicos.  
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Figura 24 – Estrutura necessária para tirar o sino do lugar 

 
Fonte: Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

 

Figura 25 – Macaco hidráulico para tirar o sino da sineira 

 
Fonte: Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

 

A seguir, apresentam-se os documentos referentes à fundição, fundidores e peças, 

por associação leiga e em ordem cronológica.  

 

Quadro 22 – Documentação referente à fundição e conserto de peças de sinos – ISS  

Irmandade do Santíssimo Sacramento 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

1 
ISSCp1759 

 

Rolo 10 

Volume 143 
1759 

Há registro de cinco correspondências no 

fólio. Versam sobre uma reivindicação dessa 

Irmandade à Ordem Terceira da Penitência de 

São Francisco de Assis para que ela 
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contribuísse com a aquisição de um sino para 

a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

2 

 
ISSTm05041860 

Rolo 60  

volume 137 
05.04.1860 

Termo em que se deliberou autorização a João 

José de Magalhães para fazer um aumento de 

suas casas que faziam divisa com o cemitério 

da Boa Morte. A mesa autorizou a construção 

no terreno da Irmandade sob compromisso de 

que ele (João José) só derrubasse a torre que 

estava no antigo cemitério depois que o sino 

subisse para a torre que estava sendo 

construída na Matriz. Além disso, a Mesa 

esclarece que a Irmandade poderia requerer o 

espaço quando ela precisasse sem precisar 

despender de qualquer valor pela derrubada 

das casas construídas por ele, no terreno. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 23 – Documentação referente à fundição e conserto de peças de sinos – INSC 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

     

 

1 
INSCLç1726 

Rolo 68,  

Volume 433 

 

1726 

Lançamento referente a doação de  quarenta 

oitavas e quatro réis, de ouro para o sino. 

 

2 INSCLç1728 
Rolo 68,  

Volume 433 
1728 

Lançamento referente a doação de  69 oitavas 

de ouro para o sino. 

3 INSCLç1734 

Rolo 68, 

Volume 433 

 

1734 

Lançamento referente a despesa com ouro 

para o sino grande no valor de 180 oitavas e 

120 reis. 

4 INSCLç1741-1742 

Rolo 68,  

Volume 433 

 

1741-1742 

Lançamento referente a despesa de ouro que 

se pagou a Manoel Francisco Lisboa pelo 

conserto do sino     -   ¾   - 

5 INSCLç1749 

Rolo 68,  

Volume 433 

 

1749 

Lançamento referente a despesa de ouro que 

se pagou pelo conserto do badalo do sino   2 ¼ 

- oitavas. 

 

6 INSCLç1750-1751 

Rolo 68,  

Volume 433 

 

1750/1751 

Lançamento referente a despesa no valor de 

três oitavas, três quartos e quatro réis para 

pagamento de conserto do sino = 3    ¾    4 

7 

 

INSCLç1750 

 

Rolo 68, 

Volume 433 

 

1750 
Lançamento referente a ouro que se deu para a 

fundição do sino grande da matriz. 

8 INSC1759-1760 

Rolo 68,  

Volume 433 

 

1759 

Lançamento referente a ouro que Recebeo de 

Joze Francisco Rodriguez  para a fundição do 

sino=10 oitavas de ouro 

10 INSCLç1772/1773 
Rolo 68, 

Volume 433 
1772/1773 

Pelo que se pagou para o sino grande = 20 

oitavas de ouro. Para colocar o sino na torre = 

2 ½ 2 réis. 

11 
INSCLç 1777/1778 

 

Rolo 68,  

Volume 433 

 

1777 

Lançamento referente a despesa que pagou a  

Manoel  Alvarez de Meireles para conserto do 

sino =3  ¾   - oitavas de ouro 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 24 – Documentação referente à fundição e conserto de peças de sinos – ISRP 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

1 

 

ISRPLç1738-1739 

 

Rolo 060,  
Volume 132 
 

1738 

Lançamento referente a despesa com o custo 

do carreto e quintos de cobre=28  ¼ 80 e por 

140 oitavas que se deu ao sineiro pelo feitio 

dos sinos; pelo custo de fundir os sinos= 1 ½  

 

2 

 

ISRPLç1739/1740 
Rolo 060, 
 Volume 132 
 

1739 
Lançamento referente a custo dos bronzes  

para o sino = 30 oitavas de ouro 

3 ISRPLç1740 
Rolo 060, 
 Volume 132 1740 

Lançamento referente ao que se pagou de 

madeira para as torres, telhas e portais = 45 - 

6; tábua de canela p torres = 84; feitio da 

ferragem dos sinos e conserto dos badalos = 

15 

4 ISRPLç1742 
Rolo 060,  
Volume 132 1742 

Lançamento referente ao que se pagou por 

ferrinho para a porca do sino = ¾ 

5 

 

ISRPLç1743/1744 
Rolo 060,  
Volume 132 1743 

Lançamento referente ao que se pagou a Bento 

Antônio pelo conserto do sino e mais 

fechaduras = 10 oitavas de ouro 

6 ISRPLç1750 
Rolo 060,  
Volume 132 1750 

Lançamento referente ao que se pagou a 

Lourenço da Costa pelo feitio do sino, e metal 

para o dito-176 oitavas; ferragem para o sino 

= 11; feitio da porca = 6 

7 

 

ISRPLç1751 – 1752 

 

Rolo 060,  
Volume 132 1751 

Lançamento referente ao  pagamento efetuado 

a José dos Santos de fundir o sino pela 

segunda vez; por duas arrobas de metal para o 

sino =16 e pelo que se pagou a Manoel 

Gonçalves para colocar o sino na torre. ¾ 

8 ISRPLç1753-1754 
Rolo 060,  
Volume 132 1753 

Lançamento referente ao que se pagou por 2 

arrobas de chumbo para a porca do sino = 6 ¼ 

Por pagamento ao oficial que consertou a 

porca= ¾ ; pelo conserto das abraçadeiras do 

sino e fazer uma nova = 1 oitava. 

9 ISRPLç1761-1762b 
Rolo 060,  
Volume 132 1761 

Lançamento referente ao que se deu ao dito de 

fazer a ferragem do sino grande = 5$100; Pelo 

que se deu ao dito de dourar os dois sinos e 

pintar a torre do relógio =  9$600 

10 ISRPLç1776/1777 
Rolo 060,  
Volume 132 1776 

Lançamento referente ao que se pagou a 

Antonio de Crasto Lobo por dar corda no 

relógio acoplado ao sino e pelo serviço de 

ferreiro executado=28  ¼   6 

11 ISRPLç1782-1783 
Rolo 060,  
Volume 132 1782 

Lançamento referente ao que se pagou pela 

compra de cobre para o sino a diversos 

vendedores = 5 ½ de ouro. 
 

12 ISRPLç1783/1784 
Rolo 060,  
Volume 132 1783 

Lançamento referente ao que se pagou pela 

compra de cobre de Frutuoso, Dorotéia e 

Domingos José Marques. 

 

13 ISRPLç1784/1785 
Rolo 060,  
Volume 132 1784 

Lançamento referente ao que se pagou de 

cobre para o sino a João Simoins - 3  1/2 3; a 
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Thereza de Andrade - 2  ¾; a Joze Antonio – 

2  ¼  2; 

14 

 

INSRLç1784/1785 

 

Rolo 060,  
Volume 132 1784 

Lançamento referente ao que se pagou por 

cobre para o sino a: Francisco da Costa = 1  ½  

3 reis; a José de Barros = 1  ¾  2; a um preto 

da cidade =  ½ 4 e mais cobre = 1  ½ 3 

 

15 INSRLç1834 
Rolo 060,  
Volume 132 1834 

Lançamento referente ao que se pagou ao 

Tenente Bernardino por conserto no relógio 

acoplado ao sino =11$600 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 25 – Documentação referente à fundição e conserto de peças de sinos – OTMP 

Ordem Terceira das Mercês e Perdões 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

     

1 OTMPTm13031768 
Rolo 49,  

Volume 31 
13.03.1768 

Termo que faz o Juiz e mais Irmaõs  sobre 
factura do Sino. 
 

2 OTMPTm06101793 
Rolo 49,  

Volume 31 
06.10.1793 

Termo sobre o ajuste de se fundir o sino de 12 

arrobas com Pedro França pelo que receberia 

31 oitavas mais o bronze. 

3 OTMPTm22101793 
Rolo 49,  

Volume 31 
22.10.1793 

Termo de Aceitação do novo Sino de 13 

arrobas e meia libra, fundido por Pedro França 

por 44 oitavas de ouro 

4 OTMPRb09111793 

 

Rolo 056 

volume 59 

 

09.11.1793 
Joaquim Coelho Pereira recebeu oito oitavas 

de ouro por uma arroba de bronze para o sino. 

5 OTMPTm31051795 
Rolo 49,  

Volume 31 
31.05.1795 

Termo de ajuste para se fundir novamente o 

sino com Manoel Jose Machado. 

6 OTMPTm11101795 
Rolo 49,  

Volume 31 
11.10.1795 

Termo de Aceitação do sino fundido por 

Manoel Jose Machado pesando 13 arrobas e 

20 libras e meia. 

7 OTMPTm14111795 
Rolo 49,  

Volume 31 
14.11.1795 

Termo de Aceitação de outro sino meião, 

pesando 6 arrobas e 18 libras, fundido por 

Manoel José Machado com o restante do 

material da fundição anterior. 

8 OTMPRb25111795 

 

Rolo 056 

volume 59 

 

25.11.1795 
Manoel José Machado recebeu 40/8 de ouro 

pelo sino que fez. 

9 OTMPRb29041811 

Rolo 056 

volume 59 

 

29.04.1811 

Joze Gomes de Andrade recebeu  7/8 ¼  de 

ouro por fundição de sino. 

 

10 OTMPTm06031814 
Rolo 49,  

Volume 31 
06.03.1884 

Termo para a fundição do sino grande 
quebrado que pesa 13 arrobas e meia com 
Alferes José Gomes de Azevedo. 

11 OTMPTm14031884 
Rolo 50  

Volume 32 
14.03.1884 

Termo para recebimento da proposta de venda 
de um sino já fundido por José Valentim 
Onofre. 

12 OTMPTm15031884 
Rolo 50  

Volume 32 
15.03.1884 

Termo de recebimento do parecer da comissão 
sobre a compra do sino. 
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13 OTMPTm16031884 
Rolo 50  

Volume 32 
16.03.1884 

Termo de deliberação para compra do sino 
fundido por José Valentim Onofre. 

14 

 

OTMPTm28031884 

 

Rolo 03,  

Volume 88 
28.03.1884 

Termo para receber o sino de José Valentim 

Onofre de 25 arrobas e 0nze quilos ao preço 

de 20$000 por arroba. = 514$168 e 

descontando-se 121$168 do sino quebrado. 

Logo o sino saiu por 393$500 reis. 

15 OTMPTm02061937 
Rolo 03,  

Volume 88 
02.06.1937 

Termo para se tratar da refundição dos sinos 

pequeno e meião. 

16 OTMPTm03061937 
Rolo 03,  

Volume 88 
03.06.1937 

Decisão pela refundição dos sinos meiaõ e 

pequenos a ser realizada pelo fundidor João 

Glória, de Itabirito da seguinte forma: dos dois 

sinos pequenos, fazer um maior; o Meião 

deveria ser fundido em um ponto maior. 

17 OTMPTm10061937 
Rolo 49,  

Volume 23 
10.06.1937 

Termo de registro do despacho dos sinos para 
Itabirito para se proceder à refundição. 

18 OTMPTm12091937 
Rolo 49,  

Volume 23 
12.09.1937 

Termo pelo qual foi permutado o sino 

pequeno, batizado pelo nome de Raimundo 

Nonato com um sino do Instituto Barão de 

Camargos 

19 OTMPTm22061939 
Rolo 49,  

Volume 23 
22.06.1939 

Termo de Presença da mesa administrativa 

para se tratar dos interesses da Ordem, 

inclusive do pagamento da primeira prestação 

do sino fundido por João Glória. 

20 OTMPTm31071939 
Rolo 49,  

Volume 23 
31.07.1939 

Termo de recebimento do sino grande que está 
na frente da torre do lado de Evangelho. 
Também foi adquirido outro sino que será 
batizado por Lourenço. 

21 OTMPTm21081939 
Rolo 49,  

Volume 23 
21.08.1939 

Termo para se tratar da festa do batizado do 

sino grande e a festa da Padroeira. 

22 
OTMPTm30081939 

 

Rolo 49,  

Volume 23 
30.08.1939 

Termo pelo qual se nomeou a comissão para 
se tratar da festa do batizado do sino grande 

23 OTMPTm10091939 
Rolo 49,  

Volume 23 
10.09.1939 

Termo da benção do sino batizado pelo nome 
de Antão. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 26 – Documentação referente à fundição e conserto de peças de sinos – OTSF 

Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

1 

 

OTSFLç1759 

 

Rolo 67 

volume 218 
1758/1759 

Lançamento do valor de 24$000, de esmola 

que se deu à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento em 1758/1759 para aquisição de 

sino para a Matriz. 

2 OTSFLç1771 
Rolo 67, 

Volume 217 
1771 

Pago a Baltazar Gomes de Azevedo por feitio 

de ferragens para o sino = 19$200 

3 OTSFLç1773 
Rolo 066 

volume  216 
1773 

Pagamento efetuado a Manoel João Pereira  

varias ferragens para o sino = 5$550. 

4 OTSFRb08101794a 
Rolo 24 

Volume 277 
08.10.1794 

Pagamento efetuado a Manoel José Machado 

por duas carradas de lenha para a fundição do 

sino que fez. 4/8 de ouro.  

5 OTSFRb08101794b 
Rolo 24 

Volume 277 
08.10.1794 

Recibo de Jose Ribeiro Rosa referente a 18/8  

¾  e vinteins pela venda de 2 arrobas e treze 

libras de cobre para o sino. 
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6 OTSFRb13011795 
Rolo 24 

Volume 277 
13.01.1795 

Recibo de Vicente Crasto Peixoto 16  ¾ e 4 

vintens de ouro por cobre velho para o sino. 

8 

 
OTSFRb11051795 

Rolo 24 

Volume 277 
11.05.1795 

Recibo emitido por Luiz Pinto da 

Fon[seca]por venda de duas arrobas  de cobre 

para o sino no valor de duas oitavas de ouro. 

9 

 
OTSFCp10051795 

Rolo 24 

volume 277 
26.07.1795 

Esclarecimentos pela mesa da Ordem, em 

datas diferentes,  sobre valor devido a Antonio 

de Crasto Lobo de ferragens para o novo sino. 

10 OTSFRb30081795 
Rolo 24 

volume 277 
30.08.1795 

Recibo de Antonio de Crasto Lobo no valor de 

2 oitavas e cinco réis por conta das ferragens 

do sino novo ficando a Ordem em débito 

ainda de  9 ½ 5 de ouro . 

11 OTSFRb01101795 
Rolo 24 

Volume 277 
01.10.1795 

Recibo emitido por Antonio Pereira Meireles 

por madeira para assoalho e placa para a porca 

do sino novo. 

12 OTSFRb05101795 
Rolo 24 

volume 277 
05.10.1795 

Recibo emitido por Francisco da Costa 

Guimarães no valor de 13/8 e ½ de ouro pela 

venda de vinho e cobre para o sino. 

13 OTSFCp08101795 
Rolo 24, 

Volume 277 
08.10.1795 

Solicitação de ressarcimento no valor de 18/8 

as ¾ 4 de ouro por Domingos Álvares da 

Costa referente a gastos pagos  com a 

fundição de um sino meião no tempo em que 

serviu na Ordem. 

14 OTSFRb 
Rolo 24 

volume 277 
09.10.1795 

Recebibo emitido por Manoel de Magalhães 

Gomes no valor de 4/8 de ouro referente a 

cobre velho para o sino. 

15 

 

OTSFCp11031832 

 

Rolo 21 

volume  247 
11.03.1832 

Esclarecimento de despesa e prejuízo com 

fundição de sino realizada por Manoel 

Fernandes da Silva e solicitação de 

ressarcimento. 

16 

 

OTSFCc11031832 

 

Rolo 21 

Volume 247 

 

11.03.1832 

Conta corrente com detalhamento da fundição 

de sino para ressarcimento a Manoel 

Fernandes da Silva conforme correspondência 

OTSFCp11031832. 

 

17 
OTSFLç1832 

 

Rolo 67 

volume 217 
1832 

Despesa no valor de 28$450, de pagamento 

efetuado a Theotônio Gonçalves  Dias em 

1832 por intermédio do seu filho Manoel 

Gonçalves Nilo. 

18 

 

OTSFLç1832 

 

Rolo 067 

volume  217 
1832 

Lançamento de gastos com sinos: oficiais 

3$600 / a Antonio Joze [Fonseca] de madeira 

para as porcas do  sino - 5$400 e um oficial de 

Manoel Francisco nas porcas- 3$600 

19 OTSFLç1835 
Rolo 067 

volume 217 
1835 

Lançamento referente às despesas que se fez 

com o sino: 

Ao carapina que fez a porca do sino - 10$000 

De Ferro para o Badalo do Sino.- $520 

Ao ferreiro pelo feitio do Badalo do - 5$500 

De conserto na ferragem- 1$040 

Por uma vigota para se prender o - Sino  $640 

Por 1 servente em 4 dias.-1$280 

Azeite para o Sino.= $480 

1 Servente que conduzio a Madeira do Sino, e 

serviu 4 dias....1$600 

20 

 

OTSFLç1836 

 

Rolo 67 

volume  217 
1836 

Pagou pelas despesas com o sino: a 

Bernardino Joze Barboza de pregar a ferrage 
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no Sino- 7$200; A quem tirou o sino do seu 

lugar- 1$920; Por 2 caibros para andaime  seu 

feitio-1$840; Por uma arroba de chumbo-

7$000;  aos  trabalhadores do Sino-5$800; 

azeite para o sino- 1$800; ao ferreiro que 

consertou  os ferros do sino meião- $960;  a 

quem pôs o sino emsSeu lugar -1$600 

21 OTSFCp17091883 
Rolo 21 

volume  247 
17.09.1883 

Justifica ausência de recurso para fundir o sino 

e nomeia  comissão para angariar donativos 

para a refundição. 

22 OTSFRb23101883D1 
Rolo 20 

volume 244 
23.10.1883D1 

Manoel Correa Borges por Painha e Irmãos 

recebeu 140.000 reis por 70 kg de estanho 

para fundir sino 

23 OTSFRb23.10.1883D2 
Rolo 20 

volume 244 
23.10.1883D2 

João Martins recebeu 3.600 reis por cargueiros 

de lenha para quebramento do sino. 

24 OTSFRb23101883D3 
Rolo 20 

volume 244 
23.10.1883D3 

Por Nicolau Barra – Luís Pinto da Rocha 

Recebeu 11.400 reis por 57 kg de cobre para a 

refundição do sino. 

25 OTSFRb30101883D4 
Rolo 20 

volume 244 
30.10.1883D4 

Ignacio Jose de Sousa Gomes por Theotonio 

Jose Rebouças recebeu 6.000 réis por cobre 

velho para o sino. 

26 OTSFRb05111883D5 
Rolo 20 

volume 244 
05.11.1883D5 

Pedro José de Araújo recebeu 19.400 reis por 

cargueiros de lenha para a fundição. 

27 OTSFRb07111883D6 
Rolo 20 

volume 244 
07.11.1883D6 

Luís Pinto da Rocha recebeu por João Martins 

10.320 reis por metais para o sino. 

28 OTSFRb07101883D7 
Rolo 20 

volume 244 
07.10.1883D7 

Nicolau Jose Ferreira recebeu por Theotônio 

dos Santos 2.700 reis por dois dias e 1/4 de 

serviço. 

29 OTSFRb08101883D8 
Rolo 20 

volume 244 
08.10.1883D8 

Angelino Cláudio Martins recebeu 8.750 por 

três dias e meio de serviço no descimento do 

sino. 

30 
OTSFRb11101883D9 

 

Rolo 20 

volume 244 
11.10.1883D9 

José da costa Oliveira recebeu por Luís Pinto 

da Rocha 5.000 reis por dois dias de serviço 

no sino. 

31 
OTSFRb18101883D10 

 

Rolo 20 

volume 244 

18.10.1883D1

0 

Joaquim Cassimiro Pimenta recebeu por 

trabalhar com maquina inclusive na São 

Francisco de Paula 

32 

OTSFRb03101883D11 

 

Rolo 20 

volume 244 

03.10.1883D1

1 

Ovídio Saraiva Fideliz recebeu 3.800 por 

metal para o sino. 

33 
OTSFRb20111883D12 Rolo 20 

volume 244 

20.11.1883D1

2 

José Valentim Onofre recebeu 700.000 reis 

pela fundição do sino pesando 70 arrobas 

34 

 
OTSFCp24111883b 

Rolo 21 

volume  247 
24.11.1883 

Correspondência da comissão encarregada da 

arrecadação para pagamento da refundição do 

sino grande da Ordem, informando que 

obtivera a quantia de 1: 463$320 reis, quantia 

superior ao necessário, que era 925.970 reis. 

35 OTSFCp24111883 
Rolo 21 

volume  247 
24.11.1883 

Comunica  despesa de 925$970 com a 

refundição do sino e solicita o pagamento 

referente aos documentos anexos.  

36 

 
OTSFCp05121883 

Rolo 21 

Volume 247 

 

05.12.1883 

Correspondência dos irmãos mesários da 

Ordem solicitando a colocação do sino 

refundido na torre direita da Capela. 

37 OTSFCp05121883b 
Rolo 21 

volume 247 
05.12.1883 

Correspondência de Antônio de Jesus dos 

Passos alertando que a solicitação dos irmãos 
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 mesários para a colocação do sino na torre 

direita traria inconveniente. A mesa deliberou 

que não faria mas quando a Ordem tivesse 

condição fundiria um sino menor e então o 

sino grande seria removido para a outra torre. 

38 OTSFAt08121883 
Rolo 62 

volume 158 
08.12.1883 

Ata deliberando em qual  torre deveria ficar o 

sino refundido 

39 

OTSFRb08121883 

 

Rolo 20 

volume 244 
08.12.1883 

José Nunes Cardoso recebeu 15.000 reis para 

dourar o sino novo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Da documentação compulsada reuniram-se os nomes de fundidores e ferreiros que 

prestaram serviço no período pesquisado e estão apresentados no quadro abaixo. Verifica-

se que Manoel Francisco Lisboa, de 1741 para 1742, efetuou conserto em um sino; porém, 

no documento não há especificação do serviço realizado. Alguns profissionais foram 

prestadores de serviço em duas e até três confrarias, como é o caso de Antônio de Crasto 

Lobo, que trabalhou, em 1771 e 1777, na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos; em 1776, na Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês; e, em 1795, para a 

Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. Manuel José Machado, a 

exemplo de Antônio Crasto Lobo, também prestou serviço para a Ordem da Penitência 

de São Francisco de Assis, preparando as ferragens para o sino, e para a Ordem Terceira 

das Mercês e Perdões, fundindo o sino meião, pesando seis arrobas, em 1795. Outro 

fundidor que se destaca foi José Valentim Onofre, que, em 1883, fundiu o sino grande da 

Ordem Terceira de São Francisco de Assis, o pesando 70 arrobas, aproximadamente 1020 

kg, e, em 1884, fundiu um sino de peso aproximado a 26 arrobas para a Ordem Terceira 

das Mercês e Perdões. 

 

Quadro 27 – Profissionais que atuaram junto a sinos e peças 

Profissional Data Irmandade/Ordem Descrição 

    

Manoel Francisco 

Lisboa 

1741/1742 

INSCLç1741/1742 

Irmandade de Nossa 

Sra. da Conceição 

Pelo que se pagou pelo conserto 

do sino. 

José Francisco Roiz 
1759/1760/ 

INSCLç1759/1760 

Irmandade de Nossa 

Sra.da Conceição 

Pelo que se pagou pela fundição 

do sino = 10 oitavas de ouro. 

Manoel  Alvarez de 

Meireles 

1777/ 

INSCLç1777/1778 

Irmandade de Nossa 

Sra. da Conceição 

Pelo que se pagou pelo conserto 

do sino = 3 ¾ de ouro. 
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José Antônio 

Gonçalves 

1749/ 

ISRPLç1749 

Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário 

Conserto dos ferros da torre = 4 ½ 

1.  

Lourenço da Costa 
1750 

ISRPLç1750 

Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário 

193 oitavas de ouro sendo feitio do 

sino mais metal -176; ferragem = 

11; e feitio da porca = 6. 

Jose dos Santos 
1752 

ISRPLç1752 

Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário 

Pelo trabalho de fundir o sino pela 

segunda vez, 32 oitavas de ouro.  

Antonio Bento 
1765 

ISRPLç1765 

Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário 

Pelo trabalho de fazer a chapa de 

chumbo para a torre. 

Antonio de Crasto 

Lobo 

1776/ 

ISRPLç1776/1777 

Irmandade de Nossa 

.Senhora do Rosário 

Por fazer obras na Irmandade do 

ofício de ferreiro e dar corda no 

relógio. 

    

João Antonio – ( da 

Vila de Sabará) 

1768/ 

OTMPTm13031768 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

Sino de oito arrobas de peso 

fornecendo para a Ordem o metal 

e pagando pelo feitio seis oitavas 

por arroba de metal. Isso significa 

que o sino pesou 120 kg, 

aproximadamente = 48 oitavas de 

ouro. 

Pedro Ribeiro França 
1793 

OTMPRb22101793 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

Por um sino de 13 arrobas e meia 

= 44 oitavas de ouro. 

Manuel Joze Machado 
1795 

OTMPRb25111795 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

Em outubro - 40 oitavas e ½ – sino 

de 13 arrobas e vinte libras. Em 

novembro, entregou um sino 

meião de 6 arrobas e 18 libras a 

razão de 4 oitavas para cada 

arroba. 

João Gomes de 

Andrade 

1811 

OTMPRb29041811 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

7/8 - ¼ – Não consta o peso do 

sino. 

José Gomes de 

Azevedo 

1814 

OTMPTm06031814 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

Um sino de treze arrobas e meia 

libra ao custo de feitio de 4$000 

por arroba.  

José Valentim Onofre 
1884 

OTMPTm14031884 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

Ao preço de 20$000 por arroba de 

sino fundido um sino de 25 

arrobas e 0nze quilos = 514$168. 

Descontando-se contra 8$000 do 

sino quebrado a ser fundido; logo, 

o sino saiu por 12$000 a arroba. O 

sino pesou 25 arrobas e onze 

quilos 

João Glória - Itabirito 

1937 

OTMPTm03061937 

e 1939 

OTMPTm22061939 

Ordem Terceira de 

Nossa.Sra das  

Mercês e Perdões 

Os documentos  não  informam o 

peso do sino nem o custo. 

    

Baltazar  Gomes  de 

Azevedo  

1771/ 

OTSFLç1771 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 
Pelo feitio das ferragens do sino. 

Manoel  João  Pereira 
1773/ 

OTSFLç1773 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 
Várias  ferragens  para o sino. 

Manoel  José  

Machado 

1794/ 

OTSFRb8101794 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 
Fundição do sino. 
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Antônio Roiz Chaves 
1794/ 

OTSFRb24111794 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 
Ferragens para as obras das torres 

Antonio de Crasto  

Lobo 

1795/ 

OTSFCp26071795 

OTSFRb30081795 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 

Fez as  obras  de ferragem para o 

novo sino= 9 ½ 6. 

Manuel  Fernandes  da  

Silva 

1832/ 

OTSFCp1832 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 
 

Manoel  Fernandes  

dos Santos 

1832/ 

OTSFCc11031832 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 

O Sino novamente fundido, e 

entregue a esta venerável Terceira 

peza 60 arrobas, cujo feitio he a 

4$000 por arroba , mais estanho, 

bronze e as peças do sino=  

937$580. Descontando-se 

288$300 do metal do sino velho 

que refundiu= 649$280 , valor 

líquido que recebeu da Ordem pela 

fundição do sino em 1832. 

José Valentim Onofre 
1883/ 

OTSFRb20111883 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 

Pelo pagamento da fundição de 

um sino de 70 arrobas no valor de 

700$000 reis. 

José Nunes  Cardoso 
1883/ 

OTSFRb08121883 

Ordem Terceira São 

Francisco de Assis 
15$000 para o douramento do sino 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Curt Lange (1981, p. 119 ), em sua obra História da Música nas Irmandades de 

Vila Rica, faz uma referência a um serviço de fundição de sino pelo ferreiro/fundidor 

Crispim Gonçalves de Oliveira para a Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e 

Perdões; contudo, o documento não foi localizado durante a pesquisa.  

 

5.6 Sobre a natureza dos toques de sinos e quem tem direito aos dobres 

 

O dobre era um toque por demais vigiado pelas mesas administrativas. O contrato 

de trabalho assinado por José Luiz do Carmo, sacristão da Ordem Terceira de São 

Francisco de Assis, que estipula em sua cláusula 3ª ser ele o responsável pelos sinais tanto 

festivos quanto fúnebres dos sinos, traz uma ressalva na cláusula 13ª a respeito dos 

dobres: Só é permitido dobrar a defunto com ordem expressa do  Irmão Procurador nas 

missas de sétimo e 30º dia, ou de aniversário dos Irmãos professos da ordem quando seus 

parentes exigir e [num nem] outro caso o poderá fazer sem expressa ordem do Senhor 

Procurador. Essa cláusula revela a vigilância a que o sacristão estava submetido com 

relação ao procedimento do dobre fúnebre, uma vez que ele só poderia executá-lo sob a 
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expressa permissão do procurador. Essa condição pode ser comprovada no documento 

OTSFCp26011871, deliberando a respeito de um dobre que deveria ser dado às 18h30 pela 

morte de um dos irmãos da Ordem Terceira, ocorrido fora da cidade.  

O documento ISRPTm19111871 do Livro de Termos da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário faz alusão à cobrança 16$000 a quem quisesse que os dobres fossem 

emitidos pelo sino grande. Além disso, tal documento nos permite afirmar que o dobre 

no sino grande na Irmandade da Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz, era um 

toque denotativo de distinção.    

O documento OTSFDb27031844 da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco 

de Assis também demonstra a presença do elemento distinção quando a mesa diretiva 

resolve que, em vista das despesas de conserto com o sino grande, este deveria ser 

dobrado apenas quando da morte de um irmão que tivesse servido à mesa diretiva no 

cargo de definidor para cima.  

Outra comprovação da vigilância sobre as ocasiões em que os dobres deveriam 

ser executados encontra-se na correspondência dirigida ao sacristão da Ordem Terceira 

da Penitência de São Francisco de Assis acerca de uma Missa de corpo presente de um 

irmão, não autorizada pela mesa diretiva. Na referida correspondência, datada de 

08.04.1864, o sacristão Francisco da Rocha Braga responde ao seu interlocutor, o Irmão 

Ministro, que a tal encomendação solene a que o Ministro se referia não aconteceu. O 

sacristão justifica que a missa em sufrágio do “Pay do senhor Rossentino” foi “a mando” 

de um outro irmão da Ordem, o Sr. Lourenço Correa de Melo, e que, ao final da mesma, 

“estando presente o Musico convidado pelo o dito Lourenço cantou um responso por 

alma do finado somente sem nela nenhuma assistência de coro e nem toque algum de 

sino”.  

Os documentos apresentados no quadro a seguir e sobre os quais foram tecidas 

essas considerações demonstram o interesse financeiro das cobranças feitas pelos toques 

de distinção. 

 

Quadro 28 – Documentos referentes ao direito aos dobres de sinos 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

1 
INSCPv12071747 

 

Volume 373 

Museu do 

Aleijadinho 

1747 

Provisão emitida pelo visitador à 

Matriz de Nossa Sra. da Conceição 

informando que na Igreja do Rosário 

dos Pretos, os sinos eram tocados a 
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qualquer hora quando da morte de 

algum irmão. O visitador alerta ao 

Padre Capelão que os sinos deveriam 

seguir a constituição do Bispado, sendo 

3 toques para os homens e dois toques 

para as mulheres. Também alerta que a 

desobediência àquela provisão poderia 

resultar em suspensão do capelão e 

privação da capelania. 

2 
ISRPTm19111871 

 

Rolo 58, 

Volume 125 
19.11.1871 

Termo de deliberação sobre o direito 

que   tem aos dobres no sino grande. 

 

3 OTSFCt22041804 
Rolo 23 

Volume 268 
22.04.1804 

Contrato de trabalho da Ordem com o 

Sacristão José Luís do Carmo, em 1804  

especificando as atribuições referentes 

aos toques do sinos. 

4 
OTSFDb27031844 

 

Rolo 21 

volume 247 
27.03.1844 

Delibera que o sino grande só dobre 

pelos irmãos que tiverem servido como 

definidores para cima. 

5 OTSFCp08041864 
Rolo 21   

volume  247 
08.04.1864 

Correspondência solicitando ao 

sacristão que esclarecesse a respeito de 

determinada encomendação solene. 

Resposta do sacristão: havendo um 

músico presente na missa de corpo 

presente, este cantou o responso com 

autorização do  irmão Lourenço. 

Esclarece também que não houve toque 

especial de sino. 

 

6 
OTSFCp26011871 

Rolo 21   

volume  247 
26.01.1871 

Correspondência para o sacristão da 

Ordem Terceira da Penitência 

ordenando que se fizesse o toque de 

sino às  6 e meia da tarde para um 

irmão falecido fora da cidade. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

5.7 O Batismo dos sinos 

 

“Benzem-se os sinos para que ao som dêles aumente a devoção dos fieis” 

(BRAGA, 1936, p. 30). Como já comentado sobre a importância do aspecto sagrado dos 

toques de sino para afastar maus espíritos, essa citação define bem o interesse dos 

sodalícios, dos Capelães e dos Párocos nas cerimônias de batismo ou benção do sino, uma 

vez que, pela natureza das sensações que ele desperta, “o povo o envolve de  mistério, 

entre o respeito da sua invocação a todos os cultos cristãos, e o temor natural por tudo 

quanto à sua roda volteia, desde as corujas e mochos agoirentos às lendas e às 

superstições” (BRAGA, 1936, p. 12).   
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 Continua sendo prática reunir os fiéis para abençoar os sinos na esperança de que 

eles não se quebrem e possam cumprir sua função de anunciar vida e morte. Ao longo 

dos séculos, essa prática recebeu denominações como bênção ou batizado dos sinos. 

Destarte, quando se dispõe a distinguir a diferença entre batismo e benção, Montanheiro 

(2001, p. 28) pontua que a Igreja, “que santifica tudo o que ela toca, não podia deixar de 

benzer os sinos, tão intimamente ligados a seu culto”. O autor adverte que é comum a 

confusão entre benção e batismo “não apenas devido à ablução e às unções feitas no sino, 

mas também à designação de padrinhos a eles, e à atribuição de um nome ligado ao 

hagiológio cristão” (p. 28). Além disso, mais à frente, ele ressalta que a busca de 

padrinhos “talvez se devesse à necessidade de se encontrar um patrocinador dos gastos 

com a feitura do sino, ou parte deles, ou então seria uma forma de agraciar alguma pessoa 

benemérita do meio”. Confirmando a hipótese de Montanheiro, o documento 

INSCAt1966 traz a relação de mais de uma centena dos então denominados padrinhos e 

madrinhas sorteados para a cerimônia na Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

Contudo, apesar de se referirem a padrinhos e madrinhas numa alusão ao batismo, tanto 

a ata quanto o termo de assinatura trazem o vocábulo benção, e não batismo. Contudo, 

este último termo encontra-se no corpo do texto da ata, ao descreverem que subiram para 

a torre onde já se encontrava o Sino suficientemente preparado para receber o batismo, 

sendo que o seu nome é Gonçalo, assim batizado em agradecimento à Irmandade de São 

Gonçalo pela colaboração ao tempo de sua fundição. Além disso, buscando-se justificar 

a importância do ato na vida do freguês – que busca a salvação da sua alma para uma 

dimensão celestial –, ressaltou-se, ainda, que o som do sino era bonito porém severo, 

como a lembrar naõ estarei aqui apenas para anunciar as festas mas sim tambem, 

anunciarei as vossas partidas para a Eternidade.   

Na Ordem Terceira das Mercês e Perdões, o emprego dos termos batismo e benção 

segue a oscilação de emprego apresentada pela mesa diretiva da Irmandade de Nossa 

Senhora da Conceição. Entre os 7 documentos compulsados sobre o tema naquela Ordem, 

os quatro primeiros são datados de 1937 e empregam o termo batismo/batizado, e os três 

últimos, datados de 1939, empregam o vocábulo benção.  
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Os sinos pequeno77 e meião foram batizados, respectivamente, com os nomes de 

Raymundo Nonato e Pedro Nolasco78 no dia 8 de agosto de 1937 na cerimônia que teve, 

em sua programação, missa às nove horas. Em seguida, cada paraninpho e suas 

Excelentíssimas esposa seguraraõ em uma fita para a benção sendo acompanhada pela 

homenagem dos oradores e fogos de jiranda, proporcionados pelos fogueteiros que eram 

irmãos da Ordem. Após a cerimônia, foram oferecidos, aos paraninphos, dôces finos, 

licores, vinho branco moscatel, bolos e cerveja. Aos musicos foi oferecido cerveja e 

sanduixes. E tudo transcorreu em harmonia obedecendo o mais fino asseio e até algum 

luxo e em tudo honrando a Santíssima Virgem das Mercêz e alegrando os dirigentes. As 

responsabilidades pelas funções da cerimônia foram divididas entre os membros da 

comissão encarregada pela festa, e o transporte do sino para a torre foi feito pelo Irmão 

Sylvio Alves Cesario. O primeiro repique foi dado pelo secretário, que também exercia a 

função de sacristão.  

Já a festa da benção do sino grande de nome Antão, da Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês, começou a ser planejada em 22 de junho de 1939, culminando com a 

cerimônia em 10 de setembro do mesmo ano e com a presença de 43 padrinhos. O 

documento OTMPTm31071939 traz, em seu texto, que pelo mesmo Irmaõ Sylvio foi 

adquirido um sino garrida, que sera alcunhado por Lourenço, o qual vai ser collocado 

na mesma torre pelo mesmo Irmaõ antes do grande, sendo que o grande será batizado 

para depois subir.  

Isso posto, a seguir, apresentam-se os documentos referentes ao batismo/benção 

dos sinos citados.   

 

Quadro 29 – Documentos referentes ao batismo dos sinos 

 Codificação Microfilme Datação Descrição do documento 

01 
INSCAt04121966 

 

Rolo 47, 

Volume  004 
04.12.1966 

Ata onde se registra o batismo do Sino 

grande por nome ‘Gonçalo’ 

 

02 INSCTm04121966 
Rolo 047, 

Volume 004 
04.12.1966 

Termo para a assinatura dos paraninfos para 

a cerimônia do batismo do novo sino grande 

03 OTMPTmm20061937 
Rolo 49, 

Volume 23 
20.06.1937 

Termo de presença de irmãos para se tratar 

do batismo do sino 

                                                      
77 O sino pequeno é também conhecido por “garrida” (MONTANHEIRO, 2001, p. 31) 
78 Pedro Nolasco e Raimundo Nonato foram teólogos e os  fundadores da Ordem. O leitor poderá aprofundar 

as informações sobre esses benfeitores  no site dos mercedários disponível em 

<http://mercedarios.com.br/historico>.  
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04 OTMPTm27071937 
Rolo 49, 

Volume 23 
27.07.1937 

Termo em que se registrou a decisão de 

formar uma comissão para se tratar da festa 

do batismo do sino 

05 OTMPTm02081937 
Rolo 49, 

Volume 23 
02.08.1937 

Termo para se tratar das funções dos irmãos 

para a festa do batismo do sino. 

06 OTMPTm08081937 
Rolo 49, 

Volume 23 
08.08.1937 

Termo de batismo dos Sinos pequeno 

batizado por Raimundo Nonato e, meião, 

batizado por Pedro Nolasco. 

07 
OTMPCp06091939 

 

Rolo 49, 

Volume 23 
06.09.1939 

Correspondência enviada ao bispado de 

Mariana, na pessoa do Cônego Rafael 

Arcanjo Coelho solicitando autorização para 

que o vigário capelão procedesse à  benção 

do sino. 

08 OTMPTm21081939 Rolo 49, 

Volume 23 
21.08.1939 

Termo de reunião para se tratar da benção do 

sino grande com missa as nove horas e 

benção as 15h. 

09 OTMPAt10091939 
Rolo 49, 

Volume 23 
10.09.1939 Ata da benção do Sino Antão 

Fonte: elaborado pela autora 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa abordou fontes confrariais relacionadas com os símbolos sonoros 

da cristandade, os sinos, em associações religiosas leigas da Paróquia de Antônio Dias, 

em Ouro Preto. Para tanto, baseou-se na busca e edição semiplomática de manuscritos 

que contivessem termos associados ao campo semântico sino. Elaborou-se breve 

contextualização sobre a presença da Igreja em Minas Gerais, o papel das irmandades na 

formação da capitania e a regulamentação da atividade campanária emanada pela Igreja. 

Em seguida, fez-se um breve relato sobre o bispado de Mariana, a criação de paróquias, 

a Freguesia de Antonio Dias e sua igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição e as 

irmandades que nela se abrigaram; dentre todas, elegeu-se a documentação de cinco delas 

para este estudo: a Irmandade do Santíssimo Sacramento, a Irmandade de Nossa Senhora 

da Conceição, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos do Alto da Cruz, a 

Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e Perdões e a Ordem Terceira da Penitência 

de São Francisco de Assis.   

Inicialmente, a documentação das associações selecionadas foram lidas a partir 

dos microfilmes existentes na Casa dos Contos de Ouro Preto e transcritos em edição 

diplomática. Posteriormente, essa edição foi revisada a partir das fontes primárias 

arquivadas no Museu do Aleijadinho de Ouro Preto e na Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos do Alto da Cruz, conforme as Normas para Transcrição de 

Documentos Manuscritos para a História do Português do Brasil (CAMBRAIA et al., 

2006). Foram editadas 129 espécies documentais, reunidas de acordo com a classificação 

proposta por Bellotto (2002): 04 atas, 01 atestado, 01 conta-corrente, 02 contratos, 17 

correspondências, 01 deliberação, 02 inventários, 37 lançamentos, 01 orçamento, 01 

provisão, 30 recibos, 01 relação e 31 termos. 

A partir dessa documentação localizada, lida e editada, apontamos para o papel 

do sino junto a essas associações e, por extensão, junto à paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição de Antônio Dias. Daí apurou-se que a temática foi com bastante frequência 

evocada, em diversas tipologias documentais e para abordar assuntos diversos: decisão 

de se fundir ou refundir um sino, com detalhamento de seu tamanho ou peso; compra de 

material para isso, basicamente dos metais componentes da  liga – cobre e estanho; 

escolha do profissional que o fundiria; recebimento do sino e verificação de sua 
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qualidade; preparação de solenidades adjacentes à bênção do sino e atos de sociabilidade 

confrarial em torno disso, sua subida à torre; aquisição de materiais e serviços para sua 

instalação e manutenção; normativização de seus toques.  

Entendemos que todos esses lançamentos documentais atendiam a um cuidado 

contábil para prestação de contas tanto no âmbito interno quanto no externo, isto é, a 

instâncias a que cabia a verificação das contas da irmandade. Eles apontam, ainda, para 

toda uma movimentação de confrades e profissionais em torno de um instrumento 

litúrgico, sim, mas que também exercia seu papel de catalizador comunitário, norteador 

cronológico e anunciador de momentos de júbilo e de tristeza.  

No que toca às questões de ordem diplomática, a hipótese de que os escrivães das 

associações leigas seguiam modelos pré-estabelecidos verificou-se na regularidade 

quanto às formulações das diversas tipologias documentais localizadas, lidas e editadas, 

a despeito da grande variedade de punhos presentes na documentação coligida. A 

suposição de que os escribas utilizavam-se de modelos confirmou-se por intermédio da 

localização de dois deles: o de um de recibo utilizado pela Ordem Terceira das Mercês e 

Perdões, de 1845 e o de convite elaborado pela mesma Ordem, cujas vias seriam enviadas 

a paraninfos da benção do sino grande, em 1939. Verifica-se, assim, o conhecimento da 

prática diplomática pelas associações leigas de Minas Gerais. 

Na dimensão filológico-paleográfica, a atividade de leitura e edição de 

manuscritos a partir dos suportes microfilme e papel impôs, algumas vezes, dificuldade à 

nossa interpretação paleográfica, que recaiu sobre as abundantes abreviaturas empregadas 

– uma característica inerente aos manuscritos da época – e sobre o tracejado inconstante 

da escrita ou assinatura de alguns punhos.  

A leitura de textos do domínio da história auxiliou-nos sobremaneira não apenas 

para compreensão da função das irmandades como também para compreensão/decifração 

de algumas abreviaturas, palavras e passagens cuja leitura pareceu-nos, de início, ilegível.  

Na dimensão linguística, entendemos poder dizer que a transcrição traz subsídios 

para estudos no domínio da linguística histórica, contribuindo para a disponibilização de 

corpora filologicamente transcritos.  

Dada a importância do tema analisado neste trabalho, avalia-se que os dados 

expostos, fotografados, transcritos e analisados, que vieram à tona nesta investigação, 
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constituem, per si, material suficiente para o desenvolvimento de outras pesquisas, a 

saber: 

(i)  proceder à análise codicológica dos documentos; 

(ii) cotejar as espécies documentais das associações religiosas aqui compulsadas com as 

a) das associações filiais à Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, ambas de Ouro Preto; b) 

de círculos congêneres de Minas Gerais; c) de associações religiosas da costa do Brasil; 

d) de círculos congêneres em Portugal.  

(iii) investigar a hipótese levantada por Furtado (2006), que defende terem sido os sinos 

utilizados também para coagir a participação da população nos ofícios religiosos, sob 

pena de serem denunciados aos visitadores da inquisição.  

Acredita-se que os temas sugeridos possam fornecer subsídios para aprofundar os 

conhecimentos tanto das práticas diplomáticas do Setecentos, tanto na metrópole quanto 

na possessão portuguesa americana.  

Destaque-se, finalmente, que a dificuldade proveniente da nossa pouca 

experiência em trabalhar com textos dessa natureza redundou num grande aprendizado. 
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