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I. - INTRODUÇÃO. 

O presente trabalho está inserido no projeto de pesquisa, refe
rente ao "Levantamento e arrolamento de Arquivos", desenvolvido no 
Departamento de História, da Universidade Federal do Paraná (1). 

Foi e~colhido o Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba por 
ser a instituição que congrega documentação das paróquias pertencen
tes à Arquidiocese de Curitiba, bem como apresenta fontes históricas, 
que permitem um estudo aprofundado e renovado da história eclesiás
tica do Paraná. 

Como fase inicial do trabalho de pesquisa, foi realizado, de de
zembro de 1969 a julho de 1970, o levantamento das fontes históri
cas existentes no referido Arquivo, sendo utilizadas as fichas Modê
lo A e Modêld B, do projeto de "Levantamento e arrolamento de Ar
quivos". Em uma segunda fase da pesquisa, poderão ser arroladas as 
peças históricas, que, devido à sua considerável quantidade, apresen
tam elementos para os diversos campos da História e, em especial, 
para a história eclesiástica. 

• 
• • 

2. - CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O ARQUIVO. 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba constitui impor
tante patrimônio da Arquidiocese da mesma cidade. 

(*). - Comunicação apresentada na 3.a sessão de estudos, Equipe D, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

( 1). - O projeto de "Levantamento e arrolamento de Arquivos" é dirigido 
pelas ProfessÔras Cecilia 
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A sua constituição resultou da necessidade de concentrar a do
cumentação relativa às paróquias do Paraná, principalmente com a 
instalação da Diocese de Curitiba, criada pela bula Ad Universas Or
bis Ecclesias, do Papa Leão XIII, de 27 de abril de 1892, ficando su
fragânea de Sé Metropolitana do Rio de Janeiro. 

O Paraná fizera anteriormente parte da antiga Diocese da Ba
hia, da Prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro, instituída em 
1575 e elevada a Bispado em 1676, e do Bispado de São Paulo, erec
to canonicamente a 6 de setembro de 1745, pela bula Candor lucis 
aeternae, do Papa Bento XIV, estendendo-se esta jurisdição eclesiás
tica até 1892, sendo sufragâneo da Arquidiocese de São Paulo de 1908 
a 1926. 

As Varas de Paranaguá e de Curitiba, esta última provavelmen
te de 1775, e a Vagararia Geral Forense, criada pela provi ão de 2 
de abril de 1879, de DomLino Deodato Rodrigues de Carvalho, Bis
po de São Paulo, deram um certa autonomia jurídico-administrativa 
ao Paraná, mas ele ainda continuava a pertencer ao Bispado de São 
Paulo. 

Consequentemente, documentos relacionados com a vidaecle
siástica do Paraná podem ser encontrados no Arquivo da Cúria Me
tropolitana de São Paulo. 

A Dom José de Camargo Barros, primeiro Bispo da Diocese de 
Curitiba, nomeado a 11 de janeiro de 1894, pelo Papa Leão XIII, e 
tendo tomado posse a 30 de setembro do mesmo ano, na Catedral de 
Curitiba, coube a missão de instalar o novo Bispado, incluindo, entre 
outras atividades, a criação e a organização da Secretaria e do Arqui
vo do Bispado. Já existiam documentos, principalmente da Vigararia 
Geral Forense, que precisavam ser arquivados. 

A Secretaria do Bispado, em 1900, funcionava à rua do Rosá
rio n.o 2, sendo também o local onde se encontrava o Arquivo. 

Os demais Bispos de Curitiba foram: Dom Duarte Leopoldo e 
Silva e Dom João Francisco Braga, que foi depois o 1.0 Arcebispo. 

Dom Duarte Leopoldo e Silva, sagrado em Roma a 22 de maio 
de 19041 e tendo tomado posse em 2 de outubro do mesmo ano, seria 
mais tarde o 13.° Bispo da Diocese de São Paul6e o seu 1.0 Arce
bispo. A Província Eclesiástica de São Paulo, com os Bispados sufra;;. 
gâneos de Botucatu, Campinas, Ribeirão Prêto,· São Carlos do Pinhal, 
Taubaté e Curitiba, seria criada, a 7 de julho de 1908, com a bula 
Diocesium nimiam amplitudem, do Papa Pio. 
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poldo e Silva criaria e instalaria o Arquivo da Cúria Metropolitana de 
São Paulo, instituição modelar no gênero. 

Supõe-se que, devido à exiguidade do tempo do seu govêmo na 
Diocese de Curitiba, e a dificuldades de ordem econômica e técnica, 
Dom Duarte Leopoldo e Silva deixou de organizar um arquivo local 
nos mesmos moldes do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Pau
lo, à frente de cujo Arcebispado permaneceu, não apenas 30 me~es, 
mas praticamente 30 anos, de~de a instalação da Província Eclesiásti
ca de São Paulo até a época do seu falecimento, aos 13 de novembro 
de 1938. 

A Dom João Francisco Braga, nomeado a 1.0 de dezembro de 
1907, tendo tomado posse na Catedral a 17 de fevereiro de 1908, de
ve-se, em grande parte, a criação da Província Eclesiástica do Para
ná, como sede em Curitiba. A bula Quum in dies, de 10 de maio de 
1926, de Pio XI, estabeleceu a nova Província Eclesiástica e criou as 
Dioceses de Jacarezinho, Ponta Gros~a e a Prelazia de Foz do Iguaçu. 

A Dom João Francisco Braga, cujas realizações do longo govêr
no, como Bispo e Arcebispo de Curitiba, são comprovadas pelos do
cumentos existentes no Arquivo da Cúria Metropolitana e nos Ar
quivos paroquiais, deve-se a compra do local onde foi construído o 
Palácio Arquiepi~copal. Nele encontra-se atualmente o Arquivo da 
Cúria Metropolitana de Curitiba (2). 

Com Dom Áttico Eusébio da Rocha, 2.0 Arcebispo de Curitiba, 
designado em 16 de dezembro de 1935 para suceder a Dom João 
Francisca Braga e tendo tomado posse a 7 de março do ano seguinte, 
começaria uma novã fase na história eclesiástica do Paraná. Inicial
mente criou sete novas paróquias na Capital e dez no interior. A par
tir de 1936, começaram a ser enviadas duplicatas de livros de batiza
dos e de casamentos à Cúria Metropolitana de Curitiba. 

O Arcebispo Metropolitano, Dom Áttico Eusébio da Rocha, ad
quiriu, para sua residência e instalação da Cúria e do seu Arquivo, 
um prédio amplo (3). Com o desenvolvimento da Arquidiocese e o 
crescimento da população católica do Paraná, aumentou o acervo do
cumental do referido Arquivo. 

Dom Manuel da Silveira D'Elboux, ordenado sacerdote por Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, Arcebispo de São Paulo, depois seu secre-

(2). - Endereço: Avenida Janime Reis, 369. Curitiba - Paraná. Caixa 
Postal: 1371. Telefone: 23-7767, ramal 5. Horário de consulta ao material: 
de segunda a sexta-feira, das 14,00 às 17,00 horas. 

(3). - O 
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tário particular, foi escolhido para ser o 3.° Arcebispo de Curitiba, 
a 11 de abril de 1950, tendo assumido a 8 de dezembro do mesmo 
ano. 

Imprimiu uma orientação precisa à sua administração, não se 
descuidando das visitas pastorais e registros nos livros das diversas pa
róquias já existentes e nas outras que criou, das iniciativas religiosas, 
sociais e culturais, incluindo a criação da Universidade Católica do 
Paraná, a publicação do jornal A Voz do Paraná, a emissora Santa 
Felicidade e outras tantas realizações, principalmente o I Congresso 
Eucarístico Provincial, em novembro de 1953, e o VII Congresso Eu
carístico Nacional, em maio de 1960. 

Para o desenvolvimento do seu laborioso govêrno eclesiástico, 
comprovado pelos documentos existentes no Arquivo, Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux contou com a colaborãção do Cabido Metropo
litano, criado pela bula Ex antiquissima maiorum consuetudine, de 
1.0 de novembro de 1952. 

Em 1957, o Arcebispo Metropolitano tran!feriu a, sede metropo
litana para o Palácio Arquiepiscopal, nele funcionando novamente a 
Secretaria e o Arquivo da Cúria. 

Com o falecimento de Dom Manuel Silveira D'Elboux, a 5 de 
fevereiro de 1970, ficou vagq o cargo de Arcebispo Metropolitano de 
Curitiba. A 7 do mesmo mês foi escolhido, pelo Cabido da Catedral, 
Dom Pedro Fedalto, Bispo-Auxiliar de Curitiba, para dirigir a refe
rida Arquidiocese. 

O Papa Paulo VI nomeou Dom Pedro Fedalto Arcebispo Me
tropolitano de Curitiba, tendo tomado po~se a 28 de fevereiro do ano 
seguinte. 

O atual Arcebispo Metropolitano, que desempenhou as funções 
de Secretário da Cúria Metropolitana de Curitiba e de Chanceler do 
Arcebispado, possui larga prática em documentação eclesiástica, ha
vendo sido um dos principais responsáveis pela publicação do livro A 
Arquidiocese de Curitiba na sua história. 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba, manticlo 
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A pesquisa no referido Arquivo depende de autorização especial 
da autoridade eclesiástica. O presente levantamento de fontes histó
ricas, feito em extensão e profundidade, e destinado também a pro
porcionar treinamento a alunos do Curso de História, da Universidade 
Federal do Paraná, fôra anteriormente autorizado pelo Arcebispo Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux (4). As consultas são, de um modo ge
ral, esporádicas. 

Devido à sua natureza, o Arquivo conserva, na maioria, do
cumentos eclesiásticos. Porém, os documentos nele existentes, além 
de fonte para a história eclesiástica, podem fornecer elementos para 
a história social, administrativa, demográfica, política, econômica, cul
tural, das instituições, militar e da arte. 

Além do Arquivo, a Cúria Metropolitana de Curitiba possui um 
Museu de Arte Sacra, também localizado numa das salas do Palácio 
Arquiepiscopal, com peças de valor histórico. 

A maior parte da documentação histórica do Arquivo encontra
~e na sala do 1.0 andar, disposta em prateleiras e armários. 

No Arquivo foram obedecidas algumas normas gerais de arqui
vística, havendo coleções de livros, como as de batizados e de casa
mentos, que se destacam, entre outras, pela sua importância históri
ca, em ordem alfabética e cronológica. As coleções de pastas exis
tentes na sala da Secretaria, encontram-se igualmente arrumadas em 
ordem alfabética, carecendo, porém. de melhor distribuição dos do
cumentos em ordem cronológica, exceto algumas, que estão em ordem 
decrescente. Seria de se desejar que o acervo documental, principal
mente aquele das pastas, fôs,e organizado. de maneira mais sistemá
tica, por um técnico no assunto 

Até a data desta pesquisa não haviam sido organizadas listas sis
temáticas ou analíticas do material existente no Arquivo. Este rela
tório do acervo documental e, em especial, os fichários, um para o 
Departamento de História e outro para a Cúria Metropolitana de Curi
tiba, contêm dados exaustivos e minuciosos, que constituem fonte de 
consulta e de referência para os pesquisadores e consulentes. 

O material existente no Arquivo apresenta-se, de um modo ge
ral, em bom estado de conservação. 

03 
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Cresce também o número de documentos avulsos, guardados, em 
geral, em pastas, maços, rolos, pacotes, caixas, envelopes ou capas. 

O Arquivo inclui plantas e projetos. discos e lembranças do VII 
Congresso Eucarístico Nacional. 

Junto a ele há uma pequena biblioteca com livros, coleções de 
revistas e outras publicações, principalmente de cunho religioso. 

A Cúria Metropolitana de Curitiba vem publicando regu:armen·· 
te, de~de janeiro de 1900, o Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de 
Curitiba, que na época era Diocese. 

Há um fichário do Serviço Social da Paróquia de Nossa Senho
ra de Guadalupe-Curitiba, que não foi utilizado por completo. 

Na sala da Secretaria da Cúria Metropolitana há cinco arquivos, 
com documentos diversos, sendo dois de aço e três de madeira. 

Os documentos, guardados no cofre da referida instituição, são 
da maior importância histórica, incluindo breves e bulas papais, car
tas, decretos, e outros. 

O Arquivo não se encontra aparelhado para reproduzir documen
tos por meio de fotocópia e/ou microfilme. 

A documentação existente no Arquivo da Cúria Metropolitana 
de Curitiba, até julho de 1970, era a seguinte: 

SALA DO 19 ANDAR: 
N9 Obs. 

1.1 Livros de batizados: 
Município de Curitiba 129 
Par6quias do interior 181 

1.2 Livros de casamentos: 
Município de Curitiba 49 
Par6quias do interior 4S 

1.3 Livros diversos: 213 617 livros 

2 Pastas: 

2.1 Com documentos 176 
2.2 Sem 
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3 .3 Maços de documentos diversos 
3 .4 Maços de jornais 

4 Rolos de documentos: 

4. 1 Rolos de documentos diversos 

159 

4.2 Rolos de justificações sumárias de 
batismos, e outras 

S Pacotes de documentos 

6 
7 

Cadernos com documentos diversos 
Cairas com documentos diversos 

8 Envelopes e capas com documentos 
diversos 

9 Documentos avulsos 
10 Plantas e projetos 
11 Discos 
12 Lembranças do VII Congresso Eu

carístico Nacional 
13 Biblioteca da Cúria Metropolitana 

de Curitiba: 
Livros, relações de revistas e pu
blicações diversas. 

14 Publicação da referida Cúria: 
Boletim Eclesiástico da Arquidio
cese de Curitiba, anteriormente 
Diocese. 

16 Fichário: 
Fichário do Serviço Social da pa
róquia de Nossa Senhora de Gua
dalupe - Curitiba. 

24 
40 

2 

41 

8 
7 

442 

109 mapas 

43 rolos 

diversos 

8 cadernos 
7 caixas 

442 envelope e capas 
diversos 
diversos 
diversos 

diversas 

SALA DA SECRETARIA DA CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA: 

1 Livros dil'ersos 
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2 . 3 Ordens e congregações religiosas 
masculinas 28 
Congregações religiosas femininas 

2 .4 Pastas diversas 
Pastas vazias 

Arquivos da Secretaria da CúrIa 
Metropolitana de Curitiba: 

Arquivo de aço com 5 gavetas 
com fichas referentes à conta cor
rente das paróquias do município 
de Curitiba e do interior. 

2 Arquivo de aço com 7 gavetas 
com fichário relativo aos padres. 

3 Arquivo pequeno de madeira com 
2 gavetas com fichas referentes 
aos padres. 

4 Arquivo de madeira com 38 gave
tas com material diverso e relati
vo a processos de ordenação, re
querimentos, declarações, e outros. 

5 Arquivo de madeira com 100 ga
vetas, que serve de fichário-cor
respondência. incluindo cartas, bo
letins comunicações, notas, mapas, 
cartazes, projetos de construção, e 
outros. 

Cofre: 

Cofre com documentos diversos, 
incluindo breves, bulas, cartas, de
cretos, e outros 

• 

35 
37 
2 

85 

Pastas utilizadas: 267 
Pastas vazias: 13 
Total: 280 pastas. 

S arquivos 

85 documentos 

o presente levantamento foi realizado com a colaboração dos se
guintes alunos e licenciados em História: Lúcia Helena Cariola Bot
tmann, do 3.0 ano; Anna Pikor, Ariclê Vechia, Aurora Mercer Gon
çalves, Elvira Mari Hara, Maria Isabela Kojarski, Maria Rosely Fa
voretto, Maria Elisabeth Gadotti, Nelson Lazarotto e Regina Célia 
Vianna Esper, do 4.0 ano; Alcina Maria de Oliveira Silva, Ana Ma
ria Soares da Rocha, Jacira Alves Marinho Borges e Maria Leopoldi
na Santana, Licenciadas em História pela Faculdade de Filosofia, Ciên
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No que se refere aos livros de batizados e de casamentos vai ser 
feita, no presente relatório, uma explicação geral dos itens que eles 
contêm, seguindo a apre:entação de cada livro com as indicações de: 
paróquia, têrmos de abertura e de encerramento, primeiro e último 
registro, fôlhas aproveitadas, legibilidade, numeração, visto (s) em vi
sita(s) postoral(ais), quando existentes, outras indicações e a etiquêta 
da lombada. 

Os livros de crisma, de conta-corrente, incluindo coletas, livros
caixa e livros dos bancos, e livros do movimento religioso da A!"qui
diocese de Curitiba também são precedidos por uma apresentação ge
ral, seguindo uma lista dos mesmos. 

Os livros diversos, todos eles fichados, são relacionados, na lista 
que segue, de acôrdo com a sua colocação nas estantes e prateleiras, 
ou em ordem cronológica crescente, incluindo, além dos dados espe
cíficos a cada um, uma relação dos documentos que possuem ou uma 
indicação dos tipos de documentos que eles contêm. 

Quanto aos maços de requerimentos e de relatórios, aos rolos de 
justificações sumárias de batismo, por falta de certidão para efeito de 
casamento, atas de juramentos supletórios para justificações de batis
mos etc., às coleções de pastas da Campanha de Socorro às Obras So
ciais (S. O . S .) do Paraná e das existentes na Secretaria da Cúria Me
tropolitana de Curitiba e aos documentos exirtentes no cofre da refe
rida entidade vai ser feita, na sua apresentação, uma descrição geral 
dos documentos, seguindo uma lista sucinta dos mesmos. ficando a 
parte detalhada para os fichários . 

• 
• * 

3. - ACERVO GERAL DO ARQUIVO DA CORIA METROPO
LITANA DE CURITIBA ATE; JULHO DE 1970. 

SALA DO 1.° ANDAR. 

3.1. - LIVROS DE BATIZADOS: 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba possui coleções 
incompletas de livros de batizados. Somente 
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sua identificação. Foram di~postos, por local e em ordem cronoló
gica, em estantes e prateleiras, facilitando a sua localização. 

As indicações existentes na etiquêta da capa ou da lombada ser
vem para dar o título aos livros. Diversos livros apresentam número 
de chamada. As datas, quando fazem parte do título, correspondem, 
quase ~empre, às datas baliza, podendo coincidir também com o pri
meiro e o último registro (5). 

Os livros de batizados constituem fonte importante para a his
tória social, demográfica e eclesiástica. 

Possuem formulários impressos, que foram preenchidos à tinta. 
Os documentos são em português, podendo conter uma ou outra in
dicação em latim. 

Na primeira fôlha, sem numeração, há indicação da Arquidiocese 
de Curitiba, do N.o, em algarismo romano ou arábico, e do Livro de 
Batismos ou de Batizados, bem como o têrmo de abertura, que foi, 
na maioria das vezes, preenchido, datado e assinado. 

No- têrmos de abertura e de encerramento pode constar o ca
rimbo da CORIA METROPOLITANA DE CURITIBA, o sêlo das 
armas de DOM ATTICO EUSF:BIO DA ROCHA, ARCEBISPO 
DE CURITIBA ou o carimbo do VIGARIO GERAL DA ARQU/
DIOCESE DE CURITIBA. 

Nos têrmos de encerramento pode haver, nos livros dos anos 
de 1936 a 1954, uma carimbo da SECRETARIA ECLESIASTICA 
DE CURITIBA, com indicação de Registr. à pág. ou à f. do livro, 
taxa, local e data. 

Os livros incluem 100 ou 200 fôlhas, podendo incluir 1.000 ou 
2 . 000 registros. 

A rubrica, na extremidade superior, à direita, das fôlhas, foi 
feita com carimbo. 

Cada fôlha contém 10 (dez) registros de batizado~, que foram 
p-eenchidos, havendo algumas exceções, podendo constar alguns for
mulários incompletos ou sem efeito. 

Os documentos incluem os seguintes itens: 

Na margem esquerda: N.O e An. Em alguns livros a numera
ção é anual, continuando, em geral, a do livro anterior. Em outros 

(5). - As datas balizas erradas ou incompletas serão corrigidas ou com
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livros a numeração vai de 1 a 1.000 ou de 1 a 2.000. No item re
ferente ao nome consta, na maioria dos livros, apenas o(s) preno
me(s) do batizado; em alguns outros foi anotado o nome completo 
mas pode não haver indicação. No item An., que corresponde à ano
tação de casamento, podem estar incluídos o nome do(a) contraen
te, o local e a data. Alguns registros apresentam referências a fale
cimentos, gêmeos, grátis, batizado sub conditione, e outras. 

Dia, mês e ano do batismo. Local do batismo - matriz, ca
pela ou oratório particular, podendo constar outro local. Indicação 
de batizei, batizou-se, batizado ou o nome do padre que batizou so
lenemente ou condicionalmente, podendo constar a anotação sub 
conditione ou em casa. Prenome(s) ou nome completo do batizando. 
Dia, mês e ano do nascimento ou sem indicação. Nome dos pais, 
apenas o nome da mãe, nomes incompletos, pai (5) incógnito(s) ou 
sem indicação, podendo constar a anotação de falecido(a) (os). Na
turalidade dos pais ou sem referência. Residência ou sem indicação. 
Nome dos padrinhos. Vigário que assinou o documento, frei que as
sinou pelo vigário, podendo constar a assinatura feita com carimbo 
ou sem indicação. 

Nos livros de batizados de 1936 a aproximadamente 1954 cons
tam, no rodapé das fôlhas, indicações referentes ao seguinte: 1) Nú
mero de ordem. 2) Nome de batismo. 3) Anotação de casamento. 
4) Se foi batizado na Matriz, Capela ou Oratório particular. 5) Se 
o batizado foi feito pelo vigário, complete batizei, se por outro sacer
dote, com sua licença supra, batizou-se, se recebeu água de socor
ro substitua a palavra solenemente por condicionalmente, e se não 
for caso disso, risque-se batiz. . . . solenemente entrernhe-se: su
priram-se as cerimônias do batismo. 6) Declarar se é legítimo, de 
união civil ou natural. 

Nos outros livros, até os mais recentes, estão incluídas, no ro
dapé das fôlhas, as seguintes indicações: 1) número de ordem; 2) no
me de batismo; 3) anotação de casamento; 4) se foi na Matriz, Ca
pela ou Oratório particular; 4) Declarar se é legítimo, de união civil 
ou natural. 

A legibilidade varia de regular a ótima. 

Alguns livros apre"entam visto(s) em visita(s) pastoral(ais), in
cluindo indicação de local, data e assinatura de + Áttico, Ar. de 
Curitiba, de + Manuel, Arc. Metrop., ou de quem de direito. 

Os 
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ESTANTE: 1 
PRATELEIRA: 2. 

3.1.1. Abranches. Livro VII de Batizados (Duplicata) 1937 
- 1948 (março). 

Livro de Batizados da freguesia de Sant'Ana de Abranches. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de outubro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. Camargo Penteado Faria, Secretário, e 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e 
último registro: 3 de janeiro de 1937 e 22 de fevereiro de 1948. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual. Anotação do verso da fôlha 
37: Visto em visita pastoral. Abranches, 8-6-1941 (ass.) + At
tico, Are. de Curitiba. Indicação dos anos. Etiquêta da lomba
da: LIVRO 7 Batizados ABRANCHES 1937. 

3.1.2. Abranches. Livro VIII de Batizados (Duplicata) desde 
1948 (março) até 1955 (junho). 

Livro de batizados da Paróquia de Sant'Ana de Abranches. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de dezembro de 1947, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 7 de março de 1948 e 12 de junho de 
1955. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. A fôlha 33 não foi utilizada por completo. Legibilida
de: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do 
livro anterior. Nota na margem esquerda do verso da fôlha 40 
referente ao seguinte: Tendo sido nomeado vigário desta paró
quia, por provisão de 29 de XII de 1957, começo hoje a escritu
ração. (ass.) Pe. João Pitori C. M. Indicação de alguns anos. 
Etiqueta da lombada: qVRO 8 Batizados ABRANCHES 1948· 
1955. 

3.1.3. Livro IX de Batizados. Desde junho 1955 - Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Sant'Ana de Abranches. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de fevereiro de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 19 de junho de 1955 e 9 de maio de 
1965. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
N.o de ordem do livro anterior. Anotação na margem esquerda 
da fôlha 107: 
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(ass.) + Jerônimo, Vig. Geral. Etiquêta da lombada: LIVRO 
IX BATIZADOS - ABRANCHES - 1955-1965. 

3 . 1. 4. Duplicata N. Q 1 Livro de Batizados. 

Livro de batizados da Paróquia de N. S' Aparecida . Têrmos 
de abertura e de encerramento: 4 de julho de 1952, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda. Primeiro e último registro: 
11 de janeiro de 1953 a 31 de dezembro de 1967. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
6tima. Numeração: anual. Nota da margem esquerda da fô
lha 162, indicando fôlha, N.Q e meses, sendo que três formulá
rios não foram preenchidos, mas somente assinados. Outra nota, 
na mesma posição, na fôlha 181, indicando nome, fôlha e meses. 
Não há etiquêta na lambada do livro. 

3 . 1. 5 . BATIZADOS DA PARóQUIA NQ 1. 

Nossa Senhora Medianeira de todas as Graças em Aú de 
Cima. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de setembro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 10 de outubro de 1955 e 7 de dezem
bro de 1969. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. 
J. Mazzarotto. Das fôlhas 9 até a primeira parte da 12 não 
consta a assinatura do vigário, inclusive no registro NQ 157, na 
fôlha 184. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual. A"otaçóes 
no verso da fôlha 75 e na 184: Visto, em visita pastoral: 1-7-1962. 
(ass.) + Jerônimo, Bispo auxiliar. Visto, em visita pastoral. Em 
7-XI-1968 (ass.) + Jarônimo Mazzarotto, B. aux. Indicação de 
alguns anos. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.6. DUPLICATAS. LIVRO DE BATIZADOS. 

De [Da] Paróquia de Nossa Senhora das Dores - Curi
tiba - Bigorrilho. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de março de 1952. 
assinados pelo Mons. Ltmartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro~ 12 de julho de 1952 e 24 de julho de 
1966. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. La
martine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual. Etiquêta da 
lombada: LIVRO I BATIZADOS - BIGORRILHO - 1952-1966. 

3 . 1 .7. Livro de Batismos da Paróquia do Senhor 
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Primeiro e último registro: 2 de junho de 1951 e 17 de abril de 
1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine . Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 1 BATIZADOS BOM JE
SUS 1951-1952. 

3.1.8. Livro de Batismos. Paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba. NQ 2 (I). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de março de 1952, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 17 de abril de 1952 e 22 de novem
bro de 1953. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Foram inutilizados os registros de batizados do verso 
da fôlha 14 e' da primeira parte da que segue. As fôlhas 118 e 
119 foram coladas, sendo utilizada apenas uma parte das mesmas. 
Diversos documentos apresentam a seguinte indicação: Pelo Vi
gário Frei Casemiro Vincewz, OFM e, embaixo. a assinatura do 
Frei Cipriano Chardon, OFM. A primeira assinatura foi feita 
com carimbo, sendo que a segunda é do próprio punho. A par
tir do verso da folha 108 os registros foram assinados exclusiva
mente pelo vigário Frei Cipriano Chardon, OFM. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentods: 1.001 a 2.979. Etiqueta da 
lombada: LIVRO n. BATIZADOS BOM JESUS .1952-1953. 

3 . 1. 9 . Livro de Batismos. Paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba NQ 3 (I). 

Têrmos de abértura e de encerramento: 5 de agôsto de 1953, 
assinados pelo assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 4 de setembro de 1953 
e 8 de maio de 1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 2.980 a 4.979. O registro NQ 4.496, no verso da fô
lha 152 está incompleto. Etiquêta da lombada: LIVRO m. BA
TIZADOS. BOM JESUS, 1953-1955. 

3.1.10. Livro de Batismos - Paróquia do Senhor Bom Jesus 
de Curitiba. NQ 4 (I). 

Têrmos dé abertura e de encerramento: 23 de maio de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 8 de maio de 1955 e 26 de dezembro de 
1956. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
2.000. Os registros NQs 1.918, 1.919 e 1.920, 
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lha 192, ficaram sem efeito. Etiquêta da lombada: LIVRO IV. 
BATIZADOS S. BOM JESUS, 1955-1956. 

3 .1. 11 . Livro de Batismos. Paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba N9 5. 

Termos de abertura c de encerramento: 20 de setembro de 
1956, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazza;rotto, Vigário Ge
ral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
N9 do livro e da paróquia no têrmo de abertura. Primeiro e últi
mo registro: 26 de dezembro de 1956 e 10 de agôsto de 1958. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica dq Mons. J. Mazzarot
to. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 5. BATIZADOS SENHOR BOM 
JESUS. 1956/1960. 

3.1.12. Livro de Batizados. Paróquia do Senhor Bom Jesus 
de Curitiba N9 6. 

Têrmo de abertura: 21 de outubro de 1958, assinado, bem 
como o têrmo de encerramento, por Jerônimo Mazzarotto, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 10 de agôsto de 1958 e 
14 de fevereiro de 1960. Fôlhas aproveitadas: 200, com a ruo 
brica de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Nume
ração dos documentos: 1 a 2.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 
6. BATIZADOS. SENHOR BOM JESUS. 1958/1960. 

3 . 1 . 13 . Livro de Batizados . Paróquia do Senhor Bom Jesus 
de Curitiba. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de outubro de 
1959, assinados por + Jerônimo, B. aux. e Vig. Geral. Primei· 
ro e último. registro: 14 de fevereiro de 1960 e 8 de outubro de 
1961. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Je-Ônimo. 
Vig. Geral. Entre as fôlhas 50 e 51 há, em papel anexo, uma 
anotação referente ao seguinte: N. B. Foi extraviado o bloco de 
batizados de 10 de julho a 14 de agosto de 1960. Constam aL'lda 
um carimbo da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Curitiba e a 
assinatura de Fr. Carmelo Surian, OFM. Legibilidade: ótima. 
Numeração dos documentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: 
LIVRO N9 7. BATIZADOS. SENHOR BOM JESUS, 1960-1961. 

3.1.14. Liwo de Batizados da Paróquia do Senhor Bom Je
sus de Curitiba N9 8. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de agôsto de 1961, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. No têr
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



-168 -

último registro: 8 de outubro de 1961 e 14 de abril de 1963. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rúbricade + Jerônimo, Vig. Ge
ral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
O registro NQ 319, no verso da folha 32, está incompleto e traz 
ao anotação de que o batizado não foi feito. Os registros, do ver
so da fôlha 82 e da primeira parte que segue, não apresentam a 
assinatura do vigário. No verso da fôlha 198 há o registro N\' 
1. 977 e, em tira de papel anexa, foi feito o Q 1. 971-A. São dois 
registros diferentes. Algumas folhas apresentam manchas de tinta. 
Etiquêta da lombada: 8. 

3_1.15. REGISTRO DE BATIZADOS. Paróquia do Senhor 
Bom Jesus NQ 9. 

Têrmo de abertura e de encorramento: 23 de abril de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig .Geral. No têrmo 
de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e últi
mo registro: 14 de abril de 1963 e 20 de setembro de 1964. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vig. Ge
ral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000, 
sendo que das fôlhas 1 a 8 há duas numerações, uma feita a tin
ta, de 1 a 80, e outra registrada a lápis, de 2 a 81. Na fôlha 9 
foi colado um pedaço de papel, que apresenta o registro NQ 81. 
No verso da referida fôlha há, junto ao registro NQ 87, um car
tão anexo referente a batizado, que foi realizado novamente, tra
tando-se da mesma pessoa. Na fôlha 29 há um registro de NQ 
283 e outro com o NQ 283-A. São dois registros diferentes. No 
verso da fôlha 198 há três registros que não: apresentam o nome 
dos padrinhos. Etiquêta da lombada: 9. 

3 .1. 16. REGISTRO DE BATIZADOS. Paróquia do Senhor 
Bom Jesus. NQ 10. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de junho de 1964, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro 
e último registro: 20 de'setembro de 1964 e 22 de janeiro de 1966. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vig. Ge
raI. Legibilidade:' ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
O registro NQ 606, no verso da fôlha 61, está incompleto e apre
senta uma anotação feita a lápis e referente ao seguinte: Logo 
após o batismo os padrinhos se retiraram e não voltaram para 
fazer o registro. A ordem cronológica dos documentos não é ri
gorosa porque no verso da fôlha 61, depois de registros de 1965, 
vem um de 1964, que apresenta, na margem esquerda, uma ano
tação referente ao seguinte: Esta fôlha estava extraviada. Os re
gistros NQ 697 e 698, no verso da fôlha 70, 
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o formulário N9 1.938, no verso da fôlha 194, não foi preenchi
do, trazendo a seguinte anotação: duplicata do precedente. Eti
quêta da lombada: LIVRO 10 - BATIZADOS - BOM JESUS 
1963 [1964] - 1966. 

3. 1. 17. REGISTROS DE BATIZADOS. Paróquia do Senhor 
Bom Jesus NQ 11. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de dezembro de 
1965, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, V. Geral. No 
têrmo de abertura não consta a indicação da paróquia e nem a 
rubrica. Primeiro e último registro: 27 de fevereiro de 1966 e 
8 de outubro de 1967. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbri
ca de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração 
dos documentos: 1 a 2.000. Etiquêta da lombada: 11. 

3 . 1. 18 . Cúria I. Batizados. Paróquia de Nossa Senhora do 
Carmo do Boqueirão. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de maio de 1954, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 29 de agôsto de 1954 e 10 de maio 
de 1964. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da fôlha 23 há um registro sem efeito. No 
verso da fôlha 33 há dois registros inutilizados e um formulário 
que não foi preenchido. Na fôlha 43 há outro registro sem efei
to. Outros formulários que não foram preenchidos: três no ve:'
so das fôlhas 55 e 78. dois no verso da fôlha 169 e um no ver
so da fôlha 192. Legibilidade: boa. Numeração: anual. A as
sinatura do vigário, Padre Amélio Jonkoski, foi feita com carim
bo desde a fôlha 194. Anotações no verso das fôlhas 49 e 200: 
Visto em Visita pastoral. 27-X-19S7 . (ass.) + Jerônimo, Bis
po Auxiliar. Visto, na Visita Pastoral. Em 23-11-1969. (ass.) 
+ Pedro Fedalto, Bispo Auxiliar. Indicação de alguns anos. Não 
há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.19. 59 LIVRO DE BAPTIZADOS DA IGREJA DO SE· 
NHOR BOM JESUS DO CABRAL. DUPLICATA. 

Têrmos de àbertura e de encerramento: lQ de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão do Arcebispo Metropolitano. Na primeira fôlha, sem nu
meração, não há indicação do N9 do livro. Primeiro e último 
registro: 6 de setembro de 1936 e lZ de agosto de 1939. Fôlhas 
aproveitadas: 100, 
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e outro 53-B. Este último foi feito em papel anexo e colado à 
referida fôlha. Anotação no verso da fôlha 100: Visto. Curitiba, 
4-9-1941. (ass.) + Attico. Arc. de Curitiba. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 5. BATIZADOS. CABRAL, 1936-1939. 

3.1.20. 69 LIVRO DE BATIZADOS DA IGREJA DO SENHOR 
BOM JESUS DO CABRAL. "DUPLICATA". 

Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de agôsto de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de agôsto de 1939 e 14 de junho 
de 1942. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, continuando o 
N9 de ordem do livro anterior. Na margem esquerda da fôlha 6 
há uma anotação referente aos registros N9 235, 236 e 237, que 
foram repetidos. Na margem esquerda da fôlha 67 consta !li ano
tação que a certidão de batismo N9 171 foi enviada para a Ca
tedral de Passo Fundo, para fins matrimoniais. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 6. BATIZADOC. CABRAL. 1939-1942. 

3.1.21. VII LIVRO DE BATIZADOS DO CABRAL. DUPLI· 
CATA. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de agôsto de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do N9 do 
livro. Primeiro e último registro: 14 de junho de 1942 e 19 de 
abril de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartice. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando 
o N9 de ordem do livro anterior. Anotação no verso da fôlha 
88: Visto. Freguesia do Cabral, 13-12-1944. (ass.) + Attico. Arc. 
de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 7. BATIZADOS. CA
BRAL. 1942-1945. 

3 . 1. 22 . VIII Livro de Batizados da Matriz do Bom Jesus do 
Cabral de 1945 a 1947 (duplicata). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de fevereiro de 
1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 19 de abril de 1945 e 2 de 
novembro de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, con
tinuando o N9 de ordem do livro anterior. Há diversos registros 
incompletos. Etiquêta da lombada: LIVRO 8 . BATIZADOS. 
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3.1.23. IX LIVRO DE BATIZADOS DA MATRIZ DO BOM 
JESUS DO CABRAL. (DUPLICATA). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 2 de novembro de 1947 
e 20 de novembro de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o N9 de ordem do livro anterior. No verso 
da fôlha 44 há indicação de que houve engano nos números. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 9. BATIZADOS. CABRAL, 1947-
1949. 

3.1.24. 109 LIVRO DE BATIZADOS (Cópia). 

Livro de batizados do Senhor Bom Jesus do Cabral. Têr
mos de abertura e de encerramento: 19 de julho' de 1949, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário -Geral. Na pri
meira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro. 
Primeiro e último registro: 20 de novembro de 1949 e 7 de julho 
de 1951. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêtada da lombada: LIVRO 
10. BATIZADOS. CABRAL. 1949-195l. 

3.1.25. 119 LIVRO DE BATIZADOS DA PARÓQUIA DO 
SR. BOM JESUS DO CABRAL. COPIAS DO M:ES 
DE JULHO DE 1951 EM DIANTE [DE 1949 EM 
DIANTE] . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1951, 
assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do 
livro. Primeiro e último registro: 7 de julho de 1951 e 30 de no
vembro de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documentos foram 
numerados de 1 a 651, do ano de 1949 a 1951, e de 1 a 674, no 
ano de 195,2. As duas datas-balizas são: 1949 e 1952. Etiqueta 
da lombada: LIVRO 11. BATIZADOS. CABRAL. 1949-1951 
[1952] . 

3. 1. 26. Livros de Batizados. DUPLICATA. 

Livro de batizados [do Senhor Bom Jesus do Cabral]. Têr
mos de abertura e de encerramento: 23 de setembro de 1952, as
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meiro e último registro: 30 de novembro de 1952 e lQ de janei
ro de 1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
12. BATIZADOS. CABRAL, 1952-1955. 

3.1.27. LIVRO 13. "Duplicata". 

Livro de batizados da Paróquia do Cabral. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 5 de janeiro de 1955, assinados pelo 
Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 2 da janeiro de 1955 e 21 de abril de 1957. Fôlhas 
aproveitadas: 2'00, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem 
do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 13. BATIZA
DOS. ALTO DO CABRAL. 1955/i957. Na etiquêta da capa há 
um carimbo da Paróquia do Senhor Bom Jesus do Cabral de Curi
tiba - Paraná. 

3.1.28. 14. (Duplicata). 

Livro de batizados [do Senhor Bom Jesus do Cabral]. Têr
mos de abertura e de encerramento: 12 de novembro de 1956, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No 
têrmo de abertura não consta a indicação da par6quia. Primeiro 
e último registro: 21 de abril de 1957 e 6 de setembro de 1959. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarot
to. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NV 
de ordem do livro anterior. Na margem esquerda constam indi
cações de casamentos .Etiquêta da lombada: LIVRO 14. BA
TIZADOS. CABRAL. 1957-1959. 

3. 1. 29. 15-D. Duplicata. 

Livro de batizados do Cabral. Têrmos de abertura e de en
cerramento: 17 de junho de 1959, assinados por + Jerônimo, B. 
aux .e Vig. Geral. Primeiro e último registro: 6 de setembro 
de 1959 e 29 de outubro de 1961. Folhas aproveitadas: 200, 
com a rúbrica de + Jerônimo, B. aux. e Vig. Geral. Primeiro 
e último registro: 6 de setembro de 1959 e 29 de outubro de 
1961. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Na margem' esquerda, cons
tam indicações de casamentos. Etiquêta da lombada: LIVRO N. 
XV. BATIZADOS. 
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ESTANTE: 1. 
PRATELEIRA: 3. 

3.1.30. LIVRO 84. BATIZADOS. CATEDRAL. 1936. 

Livro de batizados da freguesia de Nossa Senhora da Luz, 
Catedral [de Curitiba], assim como os que seguem até o 880. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 17 de junho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de· Ex'" Rev. m' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro 
e último registro: 22 de março de 1936 e 11 de outubro do mes
mo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 84. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1936. 

3 . 1. 31. 85. Cathedral. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R .de Camargo Penteado Faria, por 
comissão de S Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 10 de outubro de 1936 e 26 d eabril 
de 1937. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camar
go. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o N? 
de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 85. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1936-1937. 

3 . 1. 32. 860. Cathedral. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: 23 de março de 1937 e 26 de dezembro do 
mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 86. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1937. 

3.1.33. 870. 26/12/1937 a 19 [38]. Cathedral. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de janeiro de 19311, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, em co
missão do Exmo e RevmO Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: 26 de dezembro de 1937 e 23 de outubro 
de 1938. Fôlhas aproveitadas: 100,com a rúbrica do Pe .Camar
go. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NO 
de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 88. 
BATIZADOS. 
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3.1.35. 890 Livro de Batizados da Par6quia de Nossa Senhora 
da Luz de Curitiba - Duplicata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 24 de junho de 1939 e 17 de 
março de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamanine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, con
tinuando o NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 89. BATIZADOS. CATEDRAL. 1939-1940. 

3.1.36. 90Q Livro de Batizados da Par6quia de Nossa Senho

ra de Curitiba. Duplicata. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de abril de 1940, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro:' 17 de março de 1940 e 25 de dezem
bro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 236 a 1.235. Etiquêta da lombada: LIVRO 90. BATIZA· 
DOS. CATEDRAL. 1940. 

3.1.37. 910 Livro de Batizados da Paróquia de Nossa Senhora 

da Luz de Curitiba. Duplicata . 
Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de fevereiro de 

1941, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1940 e 
17 de agôsto de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima . Numeração: anual, 
continuando o NO de ordem do livro anterior. Há registros que 
foram anulados. Anotação no verso da fôlha 100: Visto. CuritI
ba, 26-9-1941. (ass.) + Attico, Are. de Curitiba. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 91. BATIZADOS. CATEDRAL. 1940-1941. 

3.1.38. 920. Batizados. Catedral. D. 

Livro de batizados da Par6quia de Nossa Senhora da Luz 
(Catedral). Têrmos de abertura e de encreramento: 2 de julho 
de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C .de Miranda, Vi
gário Geral. No têrmo de abertura há uma anotação referente 
ao seguinte: Veja a observação no início do Livro 59-A com re
lação aos assentamentos da f. 96v., NO 416, até o fim do pre
sente livro, e assinatura do padre. Primeiro e último registro: 17 
de agôsto de 1941 e 27 de dezembro de 1936. Fôlhas aproveita
das: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6ti
ma. Numeração: anual, continuando o NO de ordem do livro 
anterior. A ordem dos documentos não é 
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gica. A partir do verso da fôlha 96 até o final do livro os re
gistros datam do ano de 1936. As duas datas-balizas são: 1936 e 
1942. Anotação no verso das fôlhas 5 e 100: Visto. Curitiba, 
25-9-1941. (ass.) + Attico, Arc. de Curitiba. Visto. Curitiba, 
16-12-1944. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 92. BATIZADOS. CATEDRAL. 1941-
1942. 

3. 1 .39. NQ 93. Batizados. Catedral. D. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral Metropolitana. Têrmos de abertura e de encerramento: 
18 de março de 1942, assinados pelo Mons. Lamaritce C. de 
Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 8 de abril 
de 1942 e 29 de dezembro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 
100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livro ante
rior. Há documento anulado com indicação para verificar livro 
e f. Anotação no verso da fôlha 100: Visto. Curitiba, 16-12-1944. 
(ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 93. BATIZADOS. CATEDRAL. 1942. 

3. 1 .40. NQ 94. Batizados. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Duplicata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de dezembro de 1942 e 
24 de outubro de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbri· 
ca do Mons. Lamartice. Legibilidade: ótima. Os documentos não 
foram numerados. Há registros anulados. Anotação no verso da 
fôlha 100: Visto. Curitiba, 16-12-1944. (ass.) + Attico, Arc. 
de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 94. BATIZADOS. 
CATEDRAL. 1943. 

3.1.41. NQ95. Batizados. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de agôsto de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 24 de outubro de 1943 e 4 
de junho de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documentos não fo
ram numerados. Etiquêta da lombada: LIVRO 95. BATIZA
DOS. CATEDRAL. 1943-1944. 

3 . 1 .42 . NQ 96. Batizados. Catedral. Duplicata. 
Livro de batizados da ParÓQuia de Nossa Senhora 
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de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 19 de julho de 1944 e 11 
de março de 1945 .FÔlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documentos não fo
ram numerados. Há registros anulados. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 96. BATIZADOS. CATEDRAL. 1944-1945. 

3 . 1. 43 . N9 97. Batizados. Catedral. Duplicata . 
Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz -

Catedral. Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de feverei
ro de 1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 11 de março de 1945 
e 22 de dezembro do mesmo ano. Fõlhas aproveitadas: 100, com 
a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documen
tos não foram numerados. Há registro anulado. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 97. BATIZÁDOS. CATEDRAL. 1945. 

3.1.44. D. N998. 
Livro de batizados da Paróquia da Sé Metropolitana de Nos

sa Senhora da Luz. Termos de abertura e de encerramento: 19 
e 17 de julho de 1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de 
Miranda, Vigário Geral. Na primeira fÔlha, sem numeração, não 
há indicação do N9 do livro. Primeiro e último registro: 23 de 
dezembro de 1945 e 19 de setembro de 1946. FÔlhas aproveita
da~: 100. com Il rubcka do M.ms. lamartine legibilidade: óti
ma. Numeração dos documentos: 5.458 a 6.455. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 98. BATIZADOS. CATEDRALL 1945-1946. 

3 .1. 45 . N9 99. Duplicata. 
Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Lw: 

de Curitiba. Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de no
vembro de 1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 19 de setembro 
de 1946 e 18 de maio de 1947. FÔlhas aproveitadas: 100, com 
a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numera
ção dos documentos: 1 a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 
99. BATIZADOS. CATEDRAL. 1946-1947. 

3.1.46. L9 100. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1947, 
assinados pelo Mons.· Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fÔlha, sem numeração, não há indicação do N9 do 
livro. Primeiro e último registro: 19 de maio de 1947 e 15 de 
janeiro de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, 
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Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração dos documen
tos: 1 ai. 000. O livro contém fôlhas avulsas com indicações 
de data de batismo e verificar L. f. Etiquêta da lombada: LI
VRO 100. BATIZADOS. CATEDRAL. 1947-1948. 

3.1.47. NQ 101. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de fevereiro de 1948, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
N a primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do 
livro. Primeiro e último registro: IS de janeiro de 1948 e 19 de 
setembro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rú
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração dos 
documentos: 1 ai. 0000. No verso da fôlha 43 há um registro 
de 1946. As duas datas-balizas são: 1946 e 1948. As indicações 
da etiquêta da capa estão quase apagadas. Etiquêta. da lombada: 
LIVRO 101. BATIZADOS. CATEDRAL. [1946 -] 1948. 

3.1. 48. NQ 102. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1948, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro. e último registro: 19 de setembro de 1948 e 17 de abril 
de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1 .000. O formulário NQ 1.000 não foi preenchido. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 102. BATIZADOS. CATEDRAL. 1948-1849 

3.1.49. NQ 103. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de março de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 28 de abril de 1949 e 4 de dezembro 
do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 103. BATIZADOS. CA
TEDRAL. 1949. 

3 . 1 .50 . NQ 104. Duplicata. 

Livro de batizados da Par6quia [de Nossa Senhora da Luz 
de Curitiba]. Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de de
zembro de 1949, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. No têrmo de abertura não consta a indica
ção da paróquia. Primeiro e último registro: 4 de dezembro de 
1949 e 19 de junho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, 
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rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documen
tos não foram numerados. Etiquêta da lombada: LIVRO 104. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1949-1950. 

3.1.51. 105. 

Livro de batizados da Catedral. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 25 de janeiro de 1950, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gist)ro: 10 de junho de 1950 e 28 de dezembro do mesmo ano. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 105. BATIZADOS. CATEDRAL. 
1950. 

3.1.52. NQ 106. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 21 de novembro de 1950. 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capi
tular. primeiro e último registro: 28 de dezembro de 1950 e 3 
de junho de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamaritne. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 106. BATIZADOS. 
CATEDRAL. 1950-1951. 

3 . 1. 53 . NQ 107. Paráquia de Nossa Senhora da Luz - Ca
tedral. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1951, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 3 de junho de 1951 e 1 Q de junho de 
1952. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 107. BATISMOS. CATEDRAL 
1951-1952. 

3 . 1. 54 NQ 108. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. Catedral. 

Livro de batizados da matriz de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 23 de maio de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 3 de junho de 1952 e 7 de 
fevereiro de 1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 2.000. Há registro anulado no verso da folha 174. Eti
queta da lombada: LIVRO 108. BATIZADOS. 
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3.1.55. NQ 109. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 16 de janeiro 
de 1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 7 de fevereiro de 1954 e 18 
de outubro de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 109. BA
TIZADOS. CATEDRAL. 1954-1955. 

3.1.56. NQ 110. Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 28 de setembro 
de 1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
raI. Primeiro e último registro: 18 de outubro de 1955 e 15 de 
setembro de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. J. Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. No verso da folha 121 há um registro da
tado de 1919. As duas datas balizas são: 1919 e 1957. Etiqueta 
da. lombada: LIVRO 110. BATIZADOS. CATEDRAL. 1955 
[1919]-1957. 

3 . 1. 57 . NQ 111. Catedral. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termo9 de abertura e de encerramento: 6 de agosto de 
1957, assinados por Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e último 
regIstro: 15 de setembro de 1957 e 13 de junho de 1959. Folhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica de Jerônimo, Bispo Auxiliar. 
Legibilidade: ótitma. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. Na 
folha 187 há um registro datado de 1941. As duas datas balizas 
são: 1941 e 1959. Etiqueta da lombada: LIVRO 111. BAn
ZADOS. CATEDRAL. 1957 [1941]-1959. 

3.1. 58. Nv 112. Batizados na Catedral. 

Livro de batizados da par'óquia de Nossa Senho-a da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de . encerramento: 20 de janeiro 
de 1959, assinados por Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 13 de junho de 1959 
e 3 de abril de1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 2.000. No verso da folha 48 há um registro da
tado de 1948. As duas datas balizas são: 1948 e 1961. Etiqueta 
da lombada: LIVRO 
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3.1.59 NQ 113. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 3 de abril de 
1961 e 3 de março de 1963, assinados por Dom Jerônimo Mazza
rotto, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 4 de abril de 
1961 e 3 de março de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a 
rúbrica de Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Nu
meração dos documentos: 1 a 2.000. No verso da folha 149 e na 
166 há registro datado de 1938. As duas datas balizas são: 1938 
e 1963. Há formulário inutilizado. Etiqueta da lombada: LIVRO 
113. BATIZADOS. CATEDRAL. 1960 [1938]-1963. 

3.1. 60. REGISTRO DE BATIZADOS. 114. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral . Termos de abertura e de encerramento: 6 de março de 
1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 3 de março de 1963 e 29 de maio de 
1965. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de Jerônimo, Vi
gário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos dOCUmentos: 
1 a 2.000. Anotação no verso da folha 200: Visto. Em 3-7-1965. 
(ass.) Jerônimo, Bispo Auxiliar, Vigário Geral. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 114. BATIZADOS. CATEDRAL. 1963-1965. 

3.1.61. REGISTRO DE BATIZADOS. NQ 115 - 2.a via. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 24 de maio de 
1965, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 30 de maio de 1965 e 28 de abril de 
1968. Folha saproveitadas: 200, com a rúbrica de Jerônimo, Vi
gário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração pos d()(;umen
tos: 1 a 2.000. No verso da folha 18S há um registro datado de 
1941. As duas datas balizas são: 1941 e 1968. Anotação na úl
tima folha sem numeração: Visto em Visita Pastoral. Arquive-se. 
Em 2-6-1968. (ass.) Manoel, Arcebispo Metropolitana. O título 
do livro foi dado de acordo com as indicações existentes na eti
queta da capa. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3 . 1 .62 . I Livro dos Batizados da Paróquia do Imaculado Co
ração de Maria em Curiitba. 

Termos de abertura" de encerramento: 9 de julho de 1936. 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 1 Q de janeiro de 1937 e 17 de setem bro 
de 1939. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. 
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go. Legibilidade: ótima. Numeração dos'documentos: 1 a 1.000. 
Há formulário anulado. O livro apresenta a seguinte anotação: 
Visto. Curitiba, 23-9-1941. (ass.) Attico, Arcebispo de Curitiba. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. CORAÇÃO DE 
MARIA. 1937-1939. 

3.1 .63 . 11 Livro dos Batizados na Paróquia do Coração de 
Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 
1939. assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 23 de setembro de 1939 e 1 \I 
de julho de 1942. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. 
CORAÇÃO DE MARIA. 1939-1942. 

3 . 1 .64. Livro de Batizados N9 3. Paróquia do Imaculado Co
ração de Maria. Curitiba. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de março de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 19 de julho de 19421, e 25 de dezem
bro de 1944. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000. Anotação no verso da folha 98: Visto. Freguesia do Ima
culado Coração de Maria. 12-12-1944. (ass.) Áttico, Arcebispo 
de Curitiba. Etitqueta da lombada: LIVRO 3. BATIZADOS. 
CORAÇÃO DE MARIA. 1942-1944. 

3. 1 .65. Livro 49 de Batizados. Igreja do Coração de Maria. 
Curitiba. 

Termos de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 
1944, assinado spelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
n9 do livro e foi escrita uma nova data no termo de abertura. 
Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1944 e 25 de ja
neiro de 1947 .Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
n9 de ordem do livro anterior. A ordem cronológica não foi 
seguida perfeitamente. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. BATI
ZADOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1944-1947. 

3.1.66. Livro 59 de Batizados da Paróquia do Imaculado Co· 
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ralo Primeiro e último registro: 25 de janeiro de 1947 e 24 de 
dezembro de 1948. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, con
tiruando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 5. BATIZADOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1947-1948. 

3 . 1 .67 . Livro 6 de batizados da Paróquia do Coração de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1948, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Getal. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do nQ do 
livro. Primeiro e último registro: 24 de dezembro de 1948 e 30 
de julho de 1960. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livro amerior. Ao lado dá numeração 
anual há uma outra, que não segue aquela ordem. Alguns for
mulários não foram preenchidos . Etiqueta da lombada: LIVRO 
6. BATIZADOS .CORAÇÃO DE MARIA. 1948-1950. 

3 . 1 .68. Livro 7Q de batizados da paróquia do Imaculado Co
ração de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 6 de julho de 1950. 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitu
lar. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do nQ 

do livro. Primeiro e último registro: 30 de julho de 1950 e 10 de 
fevereiro de 1952. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Não foram preenchidos os formulários do ver
so da folha 90 e da que segue. Legibilidade: boa. Diversos re
gistros estão borrados. A numeração dos documentos não é cons
tante havendo, em alguns, duas numerações: anual e contínua. 
Continua o nQ de ordem do livro anterior. Os registros de bati
zados deste livro vão de 1950 a 1952 porém, no verso da folha 
100, no nQ 59, de 10 de fevereiro de 1952, há na margem es
querda, uma anotação referente ao seguinte: Foi batizada em ca
sa pelo Pe. Luiz Mazzarotto, por motivo de doença, em princí
pio de setembro de 1939. As duas datas balizas são: 1939 e 1952. 
Etiquehl. da lombada: LIVRO 7. BATIZADOS. CORAÇÃO DE 

MARIA. 1950 [1939]-1952. 

3. 1.69. A. - Livro de batizados da paróquia do Imaculado 
Coração de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 27 de dezembro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 10 de fevereiro de! 1952 e 21 de 
julho de 1965. Folhas aproveitadas: 200, 
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Lamartine. Legibilidade: boa. Vários formulários apresentam 
riscos. estão borrados ou não foram preenchidos. Há duas nu
merações: uma anual e outra contínua, seguindo o n'" de ordem 
do livlo anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO VIII. Batizados. 
CORAÇÃO DE MARIA. 1952-1955. Nesta etiqueta há um ca
rimbo da paróquia do Coração de Maria. 

3.1.70. LIVRO 9-A. BATIZADOS. PARÓQUIA DO IMA
CULADO CORAÇÃO DE MARIA. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último fcgistro: 17 de julho de 1955 e 5 de novembro 
de 1958. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o n'" de ordem do livro anterior. Alguns formulários não fo
ram preenchidos. Etiqueta da lombada: LIVRO 9. BA TIZA
DOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1955-1958. 

3.7.71. 2.a via. Batizados. Livro 10. 

Livro de batizados da paróquia do Imaculado Coração de 
Maria. Termos de abertura e de encerramento: 19 de dezembro 
de 1958, assinados por Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 5 de novembro de 1968 
e 10 de março de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
de Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o n'" de ordem do livro anterior. Na etiqueta 
da capa há, além do título do livro, um carimbo da paróquia do 
Coração de Maria, Curitib:1, e outros carimbos numéricos. Esta 
etiqueta está ba'ltante riscada. Etiqueta da lombada: LIVRO 
10-B. BATIZADOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1958-1963. 

3. 1. 72. REGISTRO DE BATIZADOS. 

Livro de batizados da paróquia do Imaculado Coração de 
Maria . Termos de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 
1963, assinados por Qom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n'" do 
livro e da paróquia no termo de abertura. Primeiro e último re
gistro: 14 de março de 1963 e 3 de março de 1968. Folhas ap·o
veitadas: 200, com a rúbrica de + Je-ônimo, Vigário Geral. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n'" de or
dem do livro anterior. Há um formulário anulado. Não há eti
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ESTANTE: 1. 
PRATELEIRA: 4. 

3.1.73. Livro de Batizados (Duplicata) da Matriz de Cristo 
Rei Curityba. Livro 1. NQ 1-1.000. 4. XII. 1937 -
14 - XII. 1941. 

Termos de abertura e de encerramento: 4 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine Correa de Miranda, Vi
gário Geral e Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretá
rio. Primeiro e último registro: 5 de dezembro de 1937 e 14 de 
dezembro de 1941. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica, do 
Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO I. BATIZADOS. CRIS
TO REI. 1937-1941. 

3.1.74. Livro de Batizados (Duplicata) da Matriz de Cristo 
Rei. Curityba. Livro 2. NQ 1.000-2.000. 14-XII-1941-
24-XII-1944. 

Termos de abertura e de encerramento: 30 de outubro de 
1941 e 18 de m:uço de 1942, assinados pelo Mons. Lamartine C. 
de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 14 de 
dezembro de 1941 e 24 de dezembro de 1944. Folhas aproveita
das: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: óti
ma. Numeração dos documentos: 1.001 a 2.000. Anotação na 
margem esquerda do verso da folha 99: Visto, em visita pasto
ral. Freguesia de Cristo Rei, 13-12-1944. (ass.) + Attico, Ace
bispo de Curitiba .Etiqueta da lombada: LIVRO 11. BATIZA
DOS .CRISTO REI. 1941-1944. 

3.1. 75 . Duplicata. Batizados. NQ 3. 

Livro de batizados da paróquia de Cristo Rei. Termos de 
abertura e de encerramento:, 24 de janeiro de 1938, assinados pe
lo Pe. João R. de Camargo Fairia, em comissão do Exmo. e 
Revmo. Arcebispo Metropolitano. Na primeira folha, sem nu
meração, há o termo de abertura com uma dupla indicação: O 
presente livro há de servir para o registro de batizados da fre
guesia de Santo Antônio de Bacaiúva, digo, de Cristo Rei. Pri
meiro e último registro: 24 de dezembro de 1944 e 20 de julho 
de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. O formulário que segue o registro NQ 114, na folha 12, 
não, foi preenchido. Na folha 13 foi anotada, na margem esquer
da, a filiação legítima do batizando. Foi inutihzado o formulá
rio que segue o nQ 142, na folha 15, bem como o nQ 154, na 
folha 16. Legibilidade: ótima. Numeração dos do:::umentos: 
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a 1.000. Falta a assinatura do vigário em duas folhas. Etiqueta 
da lombada: LIVRO m. BATIZADOS. CRISTO REI. 1944-
1947. 

3.1. 76. Duplicata. Batizados da Freguesia de Cristo Rei. N\l 
4. 2-7-1947-14-12-1949. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de agosto de 1947, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 20 de julho de 1947 e 20 de novem
bro de 1949. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 1.010. No verso da folha 65 há indicação de Curitiba. Etique
ta da lombada: LIVRO IV. BATIZADOS. CRISTO REI. 1947-
1949. 

3.1.17 . Duplicata. Batizados. NQ 5. Cristo Rei. Curitiba. 13-
XI-49 - 12-XII-51.[16-XII-51]). 

Termos de abertura e de encerramento: 14 de dezembro de 
1949, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 13 de novembro de 1949 e 16 
de dezembro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. N umeraqão ~os do
cumentos: 1 a 1.000. O formulário que segue ao nQ 61, na fo
lha 7, foi inutilizado. Na margem esquerda do registro nQ 184 
foi feita anotação de casamento e no nQ 318 consta indicação de 
falecimento. Etiqueta da lombada: LIVRO V. CRISTO REI. 
BATIZADOS. 1949-1951. 

3.1. 78. Batizados VI. Cristo Rei. 17-XII-51 - 6-I1I-55. Du
plicata. 

Termos de ·abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 
1952, asinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 17 dq dezembro de 1951 e 6 de 
março de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. O formulário nQ 170, no verso da folha 
17, apresenta a indicação sem efeito. Etiqueta da lombada: LI
VRO VI. BATIZADOS. CRISTO REI. 1951-1955. 

3.1. 79. Batizados nQ 7. Duplicata. lU. 1955-1960. 

Livro de batizados da paróquia [de] Cristo Rei. Termos de 
abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 1955, assinados pe
lo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 6 de março de 1955 e 5 de março de 1960. 
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dapé da folha 1 há as seguintes indicações: Livro duplicata assi
nado por Pe. Guilherme Hilpertt, vigário desta, e nos nQs 1-3 
pelo Pe. Germano Mayer e os nQs 4-322 pelo R. Pe. Carlos Gre
bel. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
No registro nQ 358, no verso da folha 36, consta anotação de ca
samento. O formulário que segue ao nQ 813 não foi utilizado. 
Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 7. BATIZADOS. CRISTO 
REI. 1955-1956. 

3 . 1. 80. REGISTRO DE BATIZADOS 8. Cópia. 
Livro de batizados' da paróquia [de] Cristo Rei - Curitiba. 

Termos de abertura e de encerramento: 3 de maio de 1962, assi
nados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. primeiro l' 

últitmQ registro: 5 de março de 1960 e 12 de fevereiro de 1967. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vigá
rio Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
1 a 2.000. No registro nQ 33; na folha 4, consta anotação de ca
samento. Anotação na margem esquerda da folha 148: Visto, em 
visita pastoral. 22-8-1965. (ass.) Dom Jerônimo, Bispo Auxiliar. 
Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.1.81. Registro de Batizados. NQ lQ. Duplicata. 
Livro de batizados da paróquia [de Nossa Senhora das Mer

cês]. Termos de abertura e de encerramento: 14 de junho de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro e da paróquia no termo de abertura. Primeiro e úl
timo registro: 24 de setembro de 1951 e 23 de dezembro de 1953. 
Folhas aproveitadas: 101, com a rubrica do Mons. Lamartine, 
exceto na última, que foi acrescentada como suplemento à folha 
100. Nesta folha há doze registros e um carimbo da paróquia de 
Nossa Senhora das Mercês - Curitiba. A folha 37 foi colada à 
38, tendo sido ocupada apenas a metade de cada uma delas. 
Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 998. Na 
margem esquerda das folhas 51 e 69 há, além das anotações ha
bituais, indicações do nome do batizando, da data de nascimen
to, dos pais e p'\drinhos. As datas balizas são: 1948 e 1953. Eti
queta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. MERC~S. 1951 
[1948] -1953. 

3 . 1 . 82 . Batizados. Duplicata. Livro nQ 2 - de 25 de Dezem
bro de 1953 até 18 de agosto de 1957. 

Livro de batizados da paróquia [de Nossa Senhora das Mer
cês]. Termos de abertura e de encerramento: 30 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 187-

de 1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. No termo de abertura não consta a indicação da paró
quia. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1953 e 18 
de agosto de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Não foi utilizada a primeira parte da folha 
101, sendo apenas anotado o número na margem esquerda e a 
palavra "vire". Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.990. Na última folha, sem numeração, há uma nota 
referente ao seguinte: Os nomes correspondentes no original aos 
números 1.991 a 2.000 estão lançados neste livro, por um lapso, 
nas páginas [folhas] 189 v. e 190, incluindo data e assinatura 
do vigário. Etiqueta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. MER
Ce8. 1953-1957. 

3 . 1 .83 . Duplicata NQ 3. Batizados. Mercês. De 18 de agosto 
de 1957 a 31 de julho de 1960. 

Termos de abertura e de encerramento: 6 de agosto de 1957, 
assmados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e último re
gistro: 18 de agosto de 1957 e 31 de julho de 1960. Folhas apro
veitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Le
gibilidade: ótitma. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. O registro nQ 26, na folha 28, foi conside
rado sem efeito. Constam anotações na margem esquerda do re
gistro por já estar na folha anterior. Etiqueta da lombada: LI· 
VRO 3. BATIZADOS. MERC~S. 1957-1960. 

3 . 1 .84. Duplicata. Livro IV. Batizados. Paróquia. Mercês. 
Termos de abertura e de encerramento: 25 de maio de 1960, 

assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 31 de julho de 1960 e 17 de fevereiro de 1963. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. 
BATIZADOS. MERC~S. 1960-1963. 

3.1. 85. De 17-2-1963 [7-6-1961] a 25-7-1965. REGISTRO 
DE BATIZADOS NQ 5. Paróquia de Nossa Senhora 
das Mercês. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 28 de junho de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primei
ro e; último registro: 7 de junho de 1961 e 25 de julho de 1965. 
Folhas aproveitadas: 200, com a I rubrica de + J ernôimo, Vigário 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1.673 a 
3.673. As duas datas balizas são: 1961 e 1965. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 5. BATIZADOS. MERCe8. 
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3 . 1 .86. VII Livro de Baptismos da parochia de S. Antol,lio de 
Orleans. 

Termos de abertura e de encerramento: 3 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão do Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último registro: 
1Q de julho de 1936 e 8 de novembro de 1947. Folhas aproveita
das: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Nu
meração: anual. Não foram utitlizados os formulários nQs 46, 
49: Visto. Orleans. 28-XII-1941. (ass.) + Áttico, Arcebispo de 
50 e outro no verso da folha 14. Anotação no verso da folha 
Curiitba. Etiqueta da lombada: LIVRO 7. Batizados. ORLEANS. 
1936. 

3 . 1 . 87 . VIII Livro de Baptismos da Paróquia de S. Antonio de 
Orleans. 9-XI-1947 até 20 [22] de agosto de 1956. 

Termos de abertura e de encerramento: 1 Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 9 de novembro de 1947 e 22 
de agosto de 1956. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livra anterior. Os formulários que se
guem ao nQ 93, no verso da folha 31, foram inutilizados. Anota
ção na margem esquerda da folha 6: Visto, em visita pastoral. 
Orleans. 25-4-1948. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curiitba. Eti
queta da lombada: LIVRO VIII. BATIZADOS. ORLEANS. 
1947-1956. 

3 . 1. 88 . Baptizados NQ I (B). Maio [abril] de 1960 a julho 
de 1967. 

Livro de batizados. da paróquia [de] Nossa Senhora do Per
pétuo Socorro. Termo de abertura: 15 de maio, sem indicação 
do ano e assinado por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigári~ Geral. Primeiro e último registro: 28 de abril de 1960 e 
25 de julho de 1967. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
de + Jerônimo, Vigário Geral. Não foram' utilizados três for
mulários na folhllt 5, pois na 11 e um no verso da folha 59. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual. Etiqueta da lombada: a 
superior com BATIZADOS. LIVRO I e a inferior com LIVRO 
NQ 1. BATIZADOS. N. SRA. PERP. SOCORRO. 1960-1967. 

3. 1 .89. Curia 2). 6Q Livro de Baptizados. Parochia do Portão. 
Annos 1937-1941. Agosto. 

Termos de abertura e de encerramento: 6 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. 
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são do Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último 
registro: 19 de janeiro de 1937 e 27 de agosto de 1941. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade. 
boa. Numeração: anual. Os formulários que seguem ao n9 186, 
no verso da folha 19, foram inutilizados. Foi anotado, na mar
gem esquerda de algumas folhas, o nome do padre que batizou. 
Não foram utilizados os formulários da primeira parte da folha 
39, os que segut!m ao n9 192, no verso da folha 58, e no verso 
da folha 84. No livro há uma folha com nome do batizando, da
ta do nascimento, local e nome dos pais. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 5. BATIZADOS. PORTÃO. 1938-1941. 

3.1. 90. Batizados. Agosto 1941 até fevereiro 1945. Livro 60. 

A' Curia. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
ttão (Curitiba). Termos de abertura e de encerramento: 2 de 
julho de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vig;rio Geral. Primeiro e último registro: 21 de agosto de 1941 
e 21 de fevereiro de 1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rú
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, 
continuando o nO de ordem do livro anterior. Os registros nOs 218 
e 219 estão rasurados. Foram inutilizados os formulários que se
guem ao nO 257, na folha 35, e um que vem depois do nQ 254, 
no verso da folha 60. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. BATI
ZADOS. PORTÃO. 1941-1945. 

3.1.91. Batizados de 1 de Fevereiro de 1945 até 30 de No

vembro de 1947. Portão. 

Termos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1945, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 25 de fevereiro de 1945 e 30 de no
vembro de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. Na 
folha 9, o registro nO 83 apresenta a seguinte anotação: Este n9 

é nulo segue nO 83 abaixo. No verso da folha 35, entre os re
gistros nO 72 e 73, há uma anotação referente ao seguinte: Agos
to 14, 1946. Chama-se a atenção do Revmo. Pe. Vigário [paral 
o atraso nos casamentos. (ass.) Eugenio G., O.S.D. Visitador. 
O registro nO 76, da folha 36, é de 1930. As duas datas balizas 
são: 1930 e 1947. Etiqueta da lombada: LIVRO 7. BATIZA
DOS. PORTÃO. 1945 [1930]-1947. 
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3.1.92. Livro NQ 8. 2) Batizados. 30 Novembro de 1'47 até 
4 de Dezembro de 1949. 

Livro de batizados do Senhor Bom Jesus do Portão. Termos 
de abertura e de encerramento: lQ de outubro de 1947, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 30 de novembro de 1947 e 4 de dezembro de 
1949. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: boa. Numeração: anual. Não foram utili
zados os registros que seguem ao nQ 51, na folha 6, e o que vem 
depois do nQ 494, no verso da folha 55. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 8. BATIZADOS. PORTÃO. 1947-1949. 

3 . 1. 93 NQ 8 . BATIZADOS. Desde 4 de Dezembro de 1949 
até 9 de Dezembro de 1951. 

Livro de batizados da paróquia do Bom Jesus do Portão. 
Termos de abertura e de encerramento: 14 de dezembro de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 4 de dezembro de 1949 e 9 de dezem
bro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual. O registro nQ 

212, na folha 22, foi anulado. Etiqueta da lombada: LIVRO 8. 
BATIZADOS. PORTÃO. 1949-1951. 

3. 1 .94. NQ 9. 2Q livro. Batizados desde 9 de Dezembro de 
195 laté 26-4-1953. 

Livro de batizados do Bom Jesus do Portão. Termos de abel
tura e de encerramento: 14 de junho de 1951, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 9 de dezembro de 1961 e 26 de abrir' de 1953. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: ótimta. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 9. Batiza
dos. PORTÃO. 1951-1953. 

3.1.95. NQ 10. Baptizados desde 26-4-1953 até 31-VII-1955. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 9 de fevereiro de 
1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 26 de abril de 1953 e 31 de julho 
de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ 

de ordem do livro anterior. Os formulários que seguem ao re
gistro nQ 797, no verso da folha 58, não foram utilizados. Os re
gistros nQ 
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queta da lombada: LIVRO X. BATIZADOS. PORTÃO. 1953-
1955. 

3 . 1. 96. NQ 11. Batizados. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 31 de julho de 1956 e 3 de agosto de 
1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Não foram utilizados os formulá
rios que seguem ao registro nÇl 997, no verso da folha 142. e o 
nQ 83, na folha 151. Etiqueta da lombada: LIVRO 11. BATIZA
DOS. PORTÃO. 1955-1957. 

3.1.97. LIVRO 12. BATIZADOS. PORTÃO. 1957-1959. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 25 de junho de 1957, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na 
primeira folha, sem numeração, não há indicação do n\> do livro. 
Primeiro e último registro: 4 de agosto de 1957 e ,12 de julho de 
1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n\> 
de ordem do livro anterior. No verso da folha 44 há um formu· 
lário que não foi preenchido. Não há indicação na etiqueta da 
capa do livro. Etiqueta da lombada: LIVRO 12. BATIZADOS. 
PORTÃO. 1957-1959. 

3.1.98. N\> 13. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 16 de janeiro de 
1969, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 12 de julho de 1959 e 23 de julho de 
1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuan
do o n\> de orde mdo livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
N\> 13. BATIZADOS. S. B. JESUS do PORTÃO. 1959-1961. 

3 . 1. 99. Matriz do Sr. Bom Jesus do Portão. N\> 14. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 
1961, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 23 de julho de 1961 
e 6 de julho de 1963. Folhas aproveitadas: 200, 
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+ Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual. Etiqueta da lombada: LIVRO 14. BATIZADOS. POR
TÃO. 1961-1963. 

3.1.100. NQ 15. REGISTRO DE BATIZADOS . PORTÃO. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de junho de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 7 de julho de 1963 e 30 de junho de 
1965. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conLÍ
nuando o nQ de ordem do livro anterior . Etiqueta da lombada: 
NQ 15. BATIZADOS. PORTÃO. 1963-1965. 

3. 1. 10 1. NQ 16. REGISTRO DE BATIZADOS. Portão. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de junho de 1965, 
assinados poI1 Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação da paróquia no 
termo de abertura. Primeiro e último registro: 1 Q de julho de 
1965 e 8 de julho de 1967. Folhas aproveitadas: 200, com a ru
brica de + Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: boa. Nume
ração: anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Não 
foram utilizados três formulários no verso da folha 52, o nQ 53, 
com a indicação sem efeito, na folha 58, e dois formulários na 
folha 150, um deles com o nQ 974. Não há etiqueta na lombada 
do livro. 

3. 1. 102.Batizados. 1952-1957. IQ C. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora do Rocio. 
Termos de abertura e de encerramento: 4 de janeiro de 1962, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 15 de março de 1952 e 29 de junho de 
1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 208, 
da folha 1 até o verso da 21, e de 1 a 1.790, a partir da folha 
22. Há formulários que não foram preenchidos. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 1. BATIZADOS. N .. RA. DO ROCIO. 1952-
1957. 

3.1.103. BATIZADOS. NQ 3. B. 

Livro de batizltdos da paróquia de Nossa Senhora do Rocio 
- Curitiba. Termos de abertura e de encerramento: 22 de março 
de 1961, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxi
liar. Primeiro e último registro: 30 de março de 1961 e 25 de 
outubro de 1964. Folhas aproveitadas: 200, 
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+ Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: boa. Numeração dos 
documentos: 132 a 2.129. Nesta coleção de livros de batizados 
da paróquia de Nossa Senhora do Rocio não consta o livro N" 
2. Anotação no verso da folha 50: Visto em V. Pastoral. 25-3-62. 
(ass.) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Etiqueta da lombada: LIVRO 
I1I-B. BATIZADOS, N. SRA. DO ROClO. 1961-1964. 

3.1.104. 1964-1969. REGISTRO DE BATIZADOS. NQ 4-B 
Comunidade paroquial do Rocio. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de junho de 1965, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 25 de outubro de 1964 e 18 de janeiro 
de 1969 .Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerôni
mo, Vigário Geral . Legibilidade: boa. Numeração dos documen
tos: 2.130 a 2.746, da folha 1 ao verso da 62; em seguida, a nu· 
meração é anual. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3 . 1 . 105. NQ 111. Livro de Baptistmos da Freguesia de Sta. Can
dida 

Termos de abertura e de encerramento: 17 de junho e 9 de 
julho de 1936, assinados pelo Pc. João R. 'de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Primeiro e último registro: 2 de agosto de 1936 e 29 de 
abril de 1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
anual, começando com o n" 71. Anotação no verso da folha 49: 
Visto. Santa Cândida, em visita pastoral, aos 6-X-1940. (ass.) + 
Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 3. 
Batizados. STA. [S.] CÁNDIDA. 1936. 

3.1.106. NQ IV. Livro de Baptismos da Paróquia de Santa 
Cândida. 

Termos de abertura e de encerramento: 24 de janeiro de 
1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de ab~il de 1945 e 11 de 
janeiro de 1953. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Lellibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: anual, continuando o n\> de ordem do livro a"terior. Anota· 
ção no verso da folha 16: Visto em visita pastoral. Sta. [S.] 
Cândida, 6-X-1946. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Eti· 
queta na lombada: LIVRO 4. BATIZADOS. SANTA CANDI· 
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3.1.107. B. N9 V. Livro de Batizados da Paróquia de Santa 
Cândida desde 18-1-1953. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de dezembro de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Na primeira folha, sem numeração, há indicação do N9 IV 
em vez do N9 V. Primeiro e último registro: 18 de janeiro de 
1953 e 20 de junho de 1965. Folhas aproveitadas: 200, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Não foram utilizados quatro formu
lários no verso da folha 13 e três, na folha 36. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem do livro an
terior .Etiqueta da lombada: LIVRO N9 V. BATIZADOS. STA. 
[S.] CÂNDIDA. 1953-1965. 

3.1.108. Desde 1936 até [1944]. Livro de Baptismos N9 8. 

Livro de batizados da freguesia de Santa Felicidade. Termos 
de abertura e de encerramento: 6 de julho de 1936, assinados pelo 
Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. 
Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. primeiro e último 
registro: 8 de julho de 1936 e 16 de abril de 1944. Folhas apro
veitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, começando com o n9 72. Anotação no 
verso da folha 52: Visto, em visita pastoral. Sta. [S.l Felicida
de, 7-7-1940. (ass.) + Âttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta 
da lombada: - 8 - e LIVRO 8. Batizados STA. [S.] Felicida
de. 1936. 

3.1.109. Livro de Baptismos - N9 9 - Desde abril - 1944. 

Livro de batizados da paróquia de S. Felicidade. Termos 
de abertura e de encerramento: 29 de setembro de 1943, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 22 de abril de 1944 e 18 de novembro 
de 1950. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica do Mons_ La
martine. Legibilidade: má. Numeração: anual, continuando o n9 

de ordem do livro anterior _ As duas datas balizas são: 1944 e 
1951. Etiqueta da lombada: LlVRO 9. BATIZADOS. SANTA 
FELlCIDAD9. 1944-1951. 

3.1. 110. Livro de Batizados - N9 XI. 

Livro de batizados da paróquia de Santa Felicidade. Termos 
de abertura e de encerramento: 29 de janeiro de 1962, assinados 
por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 26 de abril de 1962 e 28 de dezembro de 1969. Fo
lhas aproveitadas: 200, 
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o nQ 80. Há imlicação dos anos de 1963 a 1969. No verso da 
folha 115 há um registro de batizado parcialmente preenchido e 
que foi inutilizado. Anotação na folha 100: Visto em V. pas
toral. Em 6-1-1967. (ass.) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Não há 
etiqueta na lombada do livro. 

* 
ESTANTE: I. 
PRATELEIRA: 5. 

3 . 1 . 111 . São Francisco de Paula. NQ 1. Batizados. 

Livro de batizados da freguesia de São Francisco de Paula. 
Termos de abertura e de encerramento: 24 de dezembro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: lQ de janeiro de 1937 e 13 de julho de 1941. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual. Na folha 85 há indicação 
de que foram suprimidas as cerimônias de batismo. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. S. FRANCISCO DE PAU
LA. 1937-1941. 

3.1.112. Livro de Baptistmos NQ 2. (Duplicatas) de São Fran
cisco de Paula. 

Termos de abertura e de encerramento: 28 de julho de 1941, 
assinados pe!:> Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Gerai. 
Primeiro e último registro: 4 de maio de 1941 e 11 de julho de 
1942. Folhas aproveita.das, 100, com a rúbrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 11'" 
de ordem do livro anterior. Embora os documentos sigam a or
dem cronológica, o último é de 11 de julho de 1942. As duas da
tas balizas são: 1941 e 1946. Anotação no verso da folha 5: 
Visto. Curitiba, 15-9-1941. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curi
tiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. S. FRAN· 
CISCO DE PAULA. 1941-1946. 

3.1.113. Livro de Batismos NQ 3 de São Francisco de Paula. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de abril de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 31 de março de 1946 e 6 de fevereiro 
de 1949. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continu:mdo o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 3. 
BATIZADOS. S. FRANCISCO DE PAULA. 
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3.1.114. IVQ. São Francisco de Paula. 

Livro de batizados de São Francisco de Paula. Termos de 
abertura e de encerramento: 25 de janeiro de 1950, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e úl
timo registro: 12 de fevereiro de 1949 e 17 de setembro de 1951. 
O termo de abertura é posterior ao primeiro registro. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Monsenhor Lamartine. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. BATI· 
ZADOS. S. FRANCISCO DE PAULA. 1949-1951. 

3.1.115. Registro de Batizados NQ 1 - 1(1. Via. Paróquias [aJ 
de Sta. Quitéria. Ano de 1953 até ..• [1963]. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de fevereiro de 
1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. primeiro e último registro: 11 de junho de 1953 e 24 de 
fevereiro de 1963. Folhas aproveitadas: 200, sem rubrica. Legi
bilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. No verso 
da folha 14 há um carimbo com indicações referentes ao seguin
te: Pequena Obra da Divina Providência, Província de N. Sa. 
de Fátima, Visita Pastoral, O Diretor Provincial, uma rúbrica, e 
outras. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS - STA. 
[S.] QUITERIA. 1953-1963. 

3.1.116. Livro 2Q. 2(1. Via. REGISTRO DE BATIZADOS. Pa· 
róquia de Santa Quitéria. 1963-1969. 

Termos de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri· 
melro e último registro: 24 de fevereiro de 1963 e 11 de março 
de 1969. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerô
nimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. No verso da folha 134 há indicação de que 
os números 1.339 e 1.340 correspondem, na 1 (I. via, respectiva
mente, a 1.340 e 1.339. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3. 1 . 117. Batizados IQ. Paróquia de Santa Rita de Cássia. Cúria. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de maio de 1960, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 22 de maio de 1960 e 31 
de julho de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
+ Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: boa. Numeração dos 
documentos: 1 a 2.004. 
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tram, por um lapso, no livro da Cúria. No verso da folha 197 
há dois formulários que não foram preenchidos. Diversas assina
turas do Pe. Fridolino Wiemes S.S.J. foram feitas com carimbo. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. S. RITA DE 
CASSIA. 1960-1966. 

3 . 1. 118. I. BATIZADOS. Duplicata. Sta. Teresinha. Curitiba. 

Livro de batizados da paróquia de Santa Teresinha do Me
nino Jesus (Capital). Termos de abertura e de encerramento: 2 
de julho de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há 
indicação do nQ do livro. Primeiro e último registro: 28 de se
tembro de 1941 e 29 de junho de 1947. Folhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Nume
ração: anual. No verso da folha 22 há um registro sem efeito 
porque foi anotado duas vezes. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. 
BATIZADOS. SANTA TEREZINHA. 1941-1947. 

3.1.119. 2Q. Santa Teresinha - Curitiba - de 6-7-1947 a 
25-12-1950. 

Livro de batizados de Santa Teresinha. Termos de abertura 
e de encerramento: lQ de outubro de 1947, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 6 de julho de 1947 e 25 de dezembro de 1950. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibili
dade: ótima. Numeração: anual, sendo que continua o nQ de or
dem do livro anterior. No verso da folha 100, na margem esquer
da, há anota.ção de que houve confusão no registro nQ 295. Eti
queta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. SANTA TERE
ZINHA .1947-1950. 

3.1.120. LIVRO 3. BATIZADOS. SANTA TEREZINHA. 
1950-1953. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de junho de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário Capitu
lar. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 195 Oe 4 de 
outubro de 1953. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. Não há título na eti
quêta da capa do livro. Etiquêta da lombada: LIVRO 3 . BATI
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3.1.121. LIVRO N. IV. BATIZADOS. SANTA TEREZINHA. 
1953-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de agôsto de 1953, 
assinados pelo Mons . Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 11 de outubro de 1953 e 19 de outu
bro de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando 
o N.Q de ordem do livro anterior. Não há título na etiquêta da 
capa do livro. Etiquêta da lombada: LIVRO N. IV. BATIZA
DOS. SANTA TEREZINHA. 1953-1858. 

3 . 1. 122 NQ 5. Original - Paróquia. 

Livro de batizados da Paróquia de Santa Teresinha. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 26 de novembro de 1958, assina
dos por + Jerônimo Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. Primei
ro e último registro: 19 de outubro de 195 8e 12 de outubro de 
1962. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, 
Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Foi inutilizada a primeira 
parte da fôlha 173. Na etiquêta da capa consta a indicação Ori
ginal. Etiquêta da lombada: LIVRO N. V . BATIZADOS. ST A. 
TEREZINHA. 1958-1962. 

3.1.123. REGISTRO DE BATIZADOS. 

Livro de batizados da Paróquia de Santa Teresinha. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 1963, assina
dos por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro e úl
timo registro: 14 de outubro de 1962 e 9 de setembro de 1966. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
NQ 6. BATIZADOS. STA. TERESINHA. 1962-1966. 

'3.1.124. Baptisados N9 3. Umbará. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de junho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. primei
ro e último registro: 4 de julho de 193 6e 26 de janeiro de 1946. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
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3.1.125. Batizados da Paróquia de São Pedro de Umbará. Li
vro IV. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 23 de janeiro de 
1946. assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 16 de fevereiro de 1946 e 7 
de fevereiro de 1954. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa . Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. No verso da fôlha 9 
há um registro de batizado inutilizado. Anotação no verso da 
fôlha 80: Visto em Visita Pastoral. Em 5 de outubro de 1957. 
(ass.) + Manuel, Arc. Metrop. Etiquêta da lombada: LIVRO 4. 
BATIZADOS. UMBARA. 1946-1954. 

3.1.126. B. IIQ. Batizados. 

Livro de batizados [de Umbará]. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 12 de novembro de 1956, assinados pelo Mons. 
Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No têrmo de abertura não 
consta a indicação da paróquia. Primeiro e último registro: 29 
de junho de 1957 e 26 de março de 1961 .Fôlhas aproveitadas: 
200, com a rúbrica do Mons. 1. Mazzarotto. Legibilidade: óti· 
ma. Numeração: anual. Etiquêta da lombada. LIVRO NQ. BA· 
TIZADOS. UMBARA. 1957-1961. 

3.1.127. B) LIVRO DE BATIZADOS. 1957 a 1963. NQ IQ 
B. 

Livro de batizados da Paróquia de Vila Feliz. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 15 de março de 1957, assinados pe
lo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e úl
timo registro: 14 de julho de 1957 e 2 de junho de 1963. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anúal. Anotações na fôlha 12 e 
no verso da 100. estando esta meio ilegível: Visto, em visita pas
toral. 2-11-1958. (ass.) + Jerônimo. Visita ... Pe. R. Lar· 
cha P.S.S.C. 19-4-1961. Etiquêta da lombada: Livro IQ B. 
BATIZADOS - VIL AFELIZ - 1957-1963. 

3.1.128. REGISTRO DE BATIZADOS. BATIZADOS. VILA 
FELIZ - NQ 2. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de março de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, V . Geral . Primeiro 
e último registro: 19 de maio de 1963 e lQ de maio de 1966. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. A fôlha 10 8não foi rubricada. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, continuando o NQ 
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No verso da fôlha 175 há três formulários que não foram preenchi
dos, sendo que um deles apresenta o N9 722 . Etiquêta da lom
bada: LIVRO 2. BATIZADOS. VILA FELIZ. 1963-1966. 

3.1.129. REGISTRO DE BATIZADOS. Vila Feliz - N9 3. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de junho de 1966, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro c 
último registro: 7 de maio de 1966 e 26 de janeiro de 1969. O 
têrmo de abertura é posterior ao primeiro registro. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem 
do livro anterior. O registro N9 312, na fôlha 84, está incom
pleto. No verso das fôlhas 56 e 126 há, respectivamente, três e 
dois registros inutilizados. Não há etiquêta na lombada do li
vro. 

* 
ESTANTE: 2. 
PRATELEIRA: 2. 

3 . 1 . 130 . N. 3. L. de Batismos . Dupl. Água Branca. 

Livro de batizados de S. José de Água Branca. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 3 de julho de 1936, assinados pe
lo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. 
Ex\! o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura dos dois têr
mos foi feita com carimbo. Primeiro e último registro: 2 de ja
neiro de 1937 e 22 de julho de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numera
ção: anual. O livro inclui, no final, em fôlhas extras, um índice 
alfabético. de A a Z, no qual constam o nome do batizando, o 
N9 do registro e o ano. Etiquêta da lombada: LIVRO 3. Batiza· 
dos. ÁGUA BRANCA. 1937. 

3 . 1 . 131 . N9 IV. Livro de Batizados. Água Branca. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 22 de julho de 1945 e 24 
de março de 1953. Fôlnas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartinc. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. Ano
tação na margem esquerda da fôlha 23: Visto, em visita pasto· 
ral. Água Branca, 2 de maio de 1947. (ass.) + Áttico, Arce
bispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. BATIZA
DOS. 
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3.1.132. N" 1. REGISTRO DE BATIZADOS de Agudos do 
Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de dezembro de 
1961, assinados por + Jerônimo, B. Aux. e Vig. Geral. Primei
ro e último registro: 8 de outubro de 1962 e 7 de maio de 1968. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 li 

1.980. Na lombada está escrita a palavra AGUDOS. 

3.1.133. lllO Livro de Batismos em Antônio Olinto. Duplica
ta. 1940. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de novembro de 
1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 14 de janeiro de 1940 e 25 
de maio de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, com à rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. No 
verso da fôlha 96 há uma anotação referente ao seguinte: Con
tinuam os batizados deste ano, realizados na Igreja do Rito Bi
zantino, na página [fôlha] 13 verso do seguinte livro. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 3. BATIZADOS. ANTONIO OLlNTO. 
1940-1948. 

3 . 1 .134. N 1. Duplicata. Assungui. Baptizados. 10 outubro 
1936 - 8 fevereiro 1940. 

Livro de batizados de Assungui de Cima. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assinados pelo Pc. 
João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Ex:·1 

Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último regis
tro: 10 de outubro de 1936 e 8 de fevereiro de 1940. As assina
turas dos têrmos de abertura e de cIlcerramento, bem como as 
dos registros, foram feitas com carimbo. Fôlhas aproveitdas: 100, 
com a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numera
ção: anual. Anotação na margem esquerda do verso da fôlha 
5: Visto. Botiatuva, 2 de fevereiro de 1937. (ass.) Attico, Arce
bispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. Batizados. 
ASSUNGUI. 1936. 

3.1.135. Livro NO 2. 11 fevereiro 1940. 12 fevereiro 1944. Ba
tizados. Assunguy. Duplicata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de novembro 
de 1939, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e ultimo registro: 11 de fevereiro de 1940 
e 12 de fevereiro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
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anual. Na fôlha 101 consta uma anotação referente ao seguin
te: Seguem os assentos de batizados no Livro N9 IV9 de Votu
verava à fôlha N9 70. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. Batiza
dos. ASSUNGUI. 1940. 

3.1136. NQ 1. Duplicata. Tamandaré. Baptizados. 12 Julho 
1936 - 11 Dezembro 1938. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 12 de julho de 1936 e 11 de dezem
bro de 1938. As assinaturas dos têrmos de abertura e de encer
ramento, bem como as dos registros, foram feitas' com carimbo. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual. Etiquêta da lombada: LI
VRO 1. Batizados. TIMONEIRA. 1936. 

3.1.137. NQ 2. Duplicata. Tamandaré. Baptizados. 17 [16) 
outubro 1938 - 16 março 1941. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de abril de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de outubro de 1938 e 16 de mar
ço de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. No verso da fôlha 1 2e na 13 há indicações feitas 
com tinta vermelha, como por ex.: Francisca, cfor., foI. 75 .Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de or
dem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. Batiza
dos. TIMONEIRA. 1938. 

3. 1 . 138 . Batizados N') 3. Tamandaré - Duplicatas - 13 abril 
1941 - 2 abril 1944. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Con
ceição de Tamandaré. Têrmos de abertura e de encerramento: 
20 de agosto de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. primeiro e último registro: 13 de abril de 
1941 e 2 de abril de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rú· 
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 3 . Batizados. TIMONEIRA. 1941. 

3.1 .139. N'! IV'!. Duplicata. Batizados. Timoneira. Desde 2 ja
neiro de 1944 até seis de julho - 1947. 

Livro de batizados da Paróquia de Timoneira (ex-Tamanda
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1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 1944 e 6 de 
julho de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 4. Batizados. TIMONEIRA. 1944. 

3 . 1 . 140 . Duplicata N9 V9 Batizados. Timoneira. Desde 6 de 
julho de 1947 até II de VI-1950. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de janeiro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 6 de julho de 1947 e 11 de 
junho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Foi utilizada apenas uma parte da fôlha 51. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o N9 de ordem 
do livro anterior .Etiquêta da lombada: LIVRO 5. BATIZADOS. 
TIMONEIRA. 1947-1950. 

3 . 1 . 141 . Duplicata NQ VIQ. Batizados. Timoneira. Desde 11 
de Junho de 1950 até 3 Maio 1953. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de setembro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Capitular. Primeiro e último registro: 11 de junho de 1950 e 3 
de maio de 1953. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons . Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NO de ordem do livro anterior. Não há etiquêta na 
lombada do livro. 

3.1.142. Livro VIIo. Duplicata. Batizados da Paróquia de Ti
moneira. 1953-1959 . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 3 de maio de 1953 e 5 de abril de 1959. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarot
to. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o N? 
de ordem do livro anterior. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.143. Livro 8. Batizados da Paróquia de Almirante Taman-
daré. De 1959 até 1965. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de janeiro de 
1959, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, B. Aux . e Vig. 
Geral. Primeiro e último registro: 5 de abril de 1929 e 7 de 
agosto de 1964. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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continuando o NQ de ordem do livro anterior. Não há etiquêta 
na lombada do livro. 

3 . 1 . 144 . Duplic. Livro 17. Baptizados. Araucária. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora dos Re
médios - Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 28 
de junho de 1936, assinados pelo Pe. João R .de Camargo Pen
teado Faria, por comissão de S. Exª' Vevmª' o Sr. Arcebispo Me
tropolitano. A assinatura dos dois têrmos foi feita com carim
bo. Primeiro e último registro: 4 de julho de 1936 e 12 de ja
neiro de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando 
com o NQ 156. Etiquêta da lombada: LIVRO 17. Batizados. 
ARAUCÁRIA. 1936. 

3.1.145. NQ 18. 2.a VIA. LIVRO DE BATISMOS ARAUCA
RIA. 1941-1945 (FEVEREIRO). 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora dos Re
médios em Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 
26 de fevereiro de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de 
Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 12 de ja
neiro de 1941 e 25 de fevereiro de 1945. Fôlhas aproveitadas: 
100,com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livro ante
rior. Etiquêta da lombada: LIVRO 18. Batizados. ARAUCA
RIA. 1941. 

3.1.146. Duplicata NQ 19. LIVRO DE BAPTISMOS. ARAU
CARIA. Anos: 1945-1948. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora dos Re
médios de Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 
12 de dezembro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. 
de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 25 de 
fevereiro de 1945 e 5 de dezembro de 1948. Fôlhas aproveitadas: 
100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Na fôlha 21 há um 
formulário rabiscado e não preenchido. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 19. BATIZADOS. ARAUCÁRIA. 
1945-1948. 

3. t .147. Duplicata. 20. LIVRO DE BAPTISMOS. ARAUCA
RIA. ANOS: 
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Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 8 de dezembro de 1948 
e 20 de abril de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. No verso da fôlha 100 há um formulário 
riscado e não preenchido. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lomba
da: LIVRO - 20. BATIZADOS. ARAUCÁRIA. 1948-1952. 

3.1.148 21. Batizados. 20-IV-1952. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. primeiro e último registro: 20 de abril de 1952 e 8 de 
junho de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
do o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: Li
vro 21. BATIZADOS. ARAUCÁRIA. 1952-1958. 

3.1.149. Livro XXII (Cópia) dos Batizados. 8-VI-1958-12-X-
1963. Paróquia de Araucária. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de março de 1958, 
assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 20 de junho de 1958 e 12 de outubro de 
1963. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Bispo Auxililtr. Na fôlha 130 há dois formulários riscados e não 
preenchidos. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LI· 
VRO N. XXII. BATIZADOS. ARAUCARIA. 1958-1963. 

3.1.150. 2\1 Via - de 18-8-1957 a 7 de III de 1963. N9 1. 
Livro de Batizados da Paróquia de Batéis. 

Livro de batizados da Paróquia de São Sebastião de Batéias. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de agosto de 1957, as
sinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e último re
gistro: 18 de agosto de 1957 e 7 de março de 1963. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Le
gibilidade: ótima. Numeração :anual. Anotação da fôlha 21: 
Visto. Batéias, 19. Aprilis 1958. (ass.) + Assuero Th. Bassi. 
Ep. de . . . Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.151. 2\1 Via - de 7-I1I-1963 - a - [5-XI-1968]. Livro 
119 REGISTRO DE BATIZADOS de Batéias. 

Livro de batizados da Paróquia de São Sebastião de Batéias. 
Têrmo9 de abertura e de encerramento: 8 de março de 1963, as
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último registro: 7 de março de 196 3e 5 de novembro de 1968. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1. 346, das fôlhas 1 até o verso da 135. A partir do verso desta 
fôlha aparece uma numeração dupla, uma delas começando com 
o NO 1 e outra continuando a numeração anterior, indo até o 
primeiro registro do verso da fôlha 163. Os registros começam 
a ser numerados no verso da fôlha 175 até o final do livro. Eti
quêta da lombada: BATIZADOS 11, guia 1963-1968. 

3.1. 152. 310 Livro de Baptizados da Freguezia de Nossa Se
nhora da Piedade de Campo Largo. De 3-7-1936 a 
19-11-1937. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex\! Revm\! o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: 3 de julho de 1936 e 19 de novembro de 
1937. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camar
go. No verso da fôlha 38 há três formulários que não fo:am 
preenchidos. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começan
do com o NO 285. Etiquêta da lombada : LIVRO 31. Batizados. 
CAMPO LARGO. 1936-1936 [1938]. 

3.1.153. 320 Livro de Baptizados da Freguezia de Nossa Se
hora da Piedade de Campo Largo - De 19-11-1937 
a 24-6-1939. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 9 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral, e pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretá
rio. Primeiro e último registro: 19 de novembro de 1937 e 24 de 
julho de 1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Não foram preenchidos quat"o formulários das fôlha~ 
9 e 76. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
32. Batizados. CAMPO LARGO. 1937. 

3.1.154. 330 Livro de Baptizados da Freguezia de Campo Lar· 
go da Piedade. De 24-6-1939 a 14-9-1940. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 7 de março de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 24 de junho de 1939 e 14 de setem
bro de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NO de ordem do livro anterior. Anotação na fôlha 99: Vis-
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to em visita pastoral. Campo Largo, 19 de 7bro de 1940. (ass. ) 
+ Áttico, Are. de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 33. 
Batizados. CAMPO LARGO. 1939. 

3.1.155. 34Q Livro de Baptizados da Freguezia de Campo Lar
go da Piedade. De 15-9-1940 a 24-2-1942. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de dezembro de 
1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 15 de setembro de 1940 e 
24 de fevereiro de 1942. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubri
ca do Mons. Lamartine. Não foi preenchido um formulário do 
verso das fôlhas 21 e 93. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 34. Batizados. CAMPO LARGO. 1940. 

3.1 .156. 35Q Livro de Batizados da Freguesia de Campo Lar
go da Piedade. De 25-2-1942 a 8-8-1943. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de março de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 25 de fevereiro de 1942 e 8 de agosto 
de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
marti:":e. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 35. Batizados. CAMPO 
LARGO. 1942. 

3.1.157. 36Q Livro de Batizados da Freguezia de Campo Lar
go da Piedade. De 8-8-1943 a 30-12-1944. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de maio de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último regsitro: 8 de agosto de 1943 e 30 de dezem
bro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000 Etiquêta da lombada: LIVRO 36. Batizados. CAMPO 
LARGO. 1943. 

3.1.158. 37Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade. De 31-12-1944 a 24-6-1946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de dezembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamaltine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 31 de dezembro de 1944 e 
24 de junho de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 1.000. Anotação na fôlha 88: Visto em visita pas
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Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 37. Batizados. CAMPO 
LARGO. 1944. 

3.1.159. 38Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade. De 24-6-1946 a 14-9-1947. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de janeiro de 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 24 de junho de 1946 e 14 de 
setembro de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 38. Batizados. 
CAMPO LARGO. 1946. 

3.1.160. 39Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade. De 14-9-1947 a 26-12-1948. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1 Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 14 de setembro de 1947 e 
26 de dezembro de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons . Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a. 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 39 .BA
TIZADOS. CAMPO LARGO. 1947-1948. A última data-ba
liza da etiquêta da lombada do livro acha-se rasurada. 

3.1.161. 40Q Livro de Batizados da Freguesia de Campo Lal
go da Piedade. De 26-12-1948 a 25-6-1950. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1 Q de dezembro de 
1948, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 26 de dezembro de 1948 e 
25 de junho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 1.000 .Etiquêta da lombada: LIVRO 40. BA
TIZADOS. CAMPO LARGO. 1948-1950. O último número 
da data-baliza, indicada na etiquêta da lombada do livro, foi ra
surado. 

3.1.162. 41 Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade - De 15-6-1950 a 19-8-1951. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de junho de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Capitular. Primeiro e último registro: 15 de junho de 1950 c 
19 de agosto de 1951. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 41. BATI
ZADOS. CAMPO LARGO. 1950-195] 
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3.1.163. Livro 42Q de Registro de Batizados de Campo Largo 
da Piedade. De 20-8-1951 a 17-1-1954. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de outubro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 2a de agosto de 1951 e 17 de 
janeiro de 1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 42. BATI
ZADOS. CAMPO LARGO. 1951-1954. 

3.1.164. LIVRO DE BATIZADOS - NQ 43 - DA PARO
QUIA DE CAMPO LARGO DA - PIEDADE -
DE 17-6-1954 a 22-7~1956. - Duplicata. 

Termos de abertura e de encarramento: 8 de fevereiro de 
1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 17 de janeiro de 1954 e 22 de 
iulho de 1956. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos docume. tos: 1 
a 2.000. Etiqueta da lombada; LIVRO 43. BATIZADOS. CAM
PO LARGO. 1954-1956. 

3.1.165. LIVRO DE BATIZADOS NQ 44 - DA PARÓQUIA 
DE CAMPO LARGO - DA PIEDADE - DE <'2-
7-1956 a 21-2-1959. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de abril de 1956, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 22 de julho de 1956 e 21 de fevereiro de 
1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
2.000. Anotação no verso da folha 113: Visto em vis:ta pasto
ral. Campo Largo, 26-11-1957. (ass.) + Inácio Krause, C. M. 
- Bispo Auxiliar de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
44. BATIZADOS. CAMPO LARGO. 1956-1959. 

3.1.166. 45Q LIVRO DE BATIZADOS DA FREGUESIA DE 
N. SRA. DA PIEDADE DE CAMPO LARGO. -
De 21-2-1959 a 15-10-1961. 

Termos de abertura e de encerramento: 28 de nov::mbro de 
1958, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 21 de fevereiro de 1959 
e 15 de outubro de 1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rú

brica de + Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Nu
meração dos documentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LI
VRO NQ 45. BATIZADOS. 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 210-

3.1.167. LIVRO DE BATIZADOS - NQ 46 - DA PARO
QUIA DE CAMPO LARGO DA PIEDADE. - DE 
15-10-1961 a 26-4-1964. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de julho de 1961, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 15 de outubro de 1961 e 26 
de abril de 1964. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + 
Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 46 - BA
TIZADOS - CAMPO LARGO. 1961-1964. 

3.1.168. LIVRO NQ 47 DO REGISTRO DE BATIZADOS DA 
Paróquia de CAMPO LARGO. 1964-1966. 

Termos de abertura e de encerramento: 11 de outubro de 
1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 26 de abril de 1964 e 24 de setembro 
de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerôni
mo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3. 1. 169 LIVRO NQ 48 - DO REGISTRO DE BATIZADOS 
DA PAROQUIA DE CAMPO LARGO. 1966 a 31-
7-1969. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de junho de 1966, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 25 de setembro de 1966 e 31 de julho de 1969. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
2.000. Não há etiqueta na lombada do livro . 

• 
ESTANTE: 2. 
PRATELEIRA: 3. 

3.1.170. I. BAPTISMOS. B. 1941-1946. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Ima
culada Conceição de Catanduva. Termos de abertura e de encer
ramento: 26 de fevereiro de 1941, assinados pelo Mons. Lamar
tine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 
25 de maio de 1941 e 3 de novembro de 1946. Folhas aprovei
tadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual. Na folha 40 há indicação de um ba
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outros registros são do ano de 1943. Etiqueta da lombada: LI· 
VRO I. BATIZADOS. CATANDUVA. 1941-1946. 

3 . 1. 171. 11 . Livro A. de Batismos. Catanduva. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Ima
culada Conceição de Catanduva. Termos de abertura e de en
cerramento: 23 de setembro de 1943, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último regis· 
tro: 4 de novembro de 1946 e 29 de agosto de 1954. Folhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. Numeração: anual, continuando o n(> de ordem do livro 
anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 11. BATIZADOS. CA
TANDUVA. 1946-1954. 

3 . 1. 172 . 1 (> Colombo. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 22 de dezembro de 1936, assinados 
pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretário, e pelo 
Mons. Lamartine Correia de Miranda,~ Vigário Geral. primeiro e 
último registro: 1(> de janeiro de 1937 e 21 de julho de 1942. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual. Anotação no verso da folha 
73: Visto. Colombo, 26-X-1940. (ass.) + Attico, Arcebispo de 
Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO I. Batizados. COLOM
BO. 1937. 

3 . 1. 173 . Batizados. Livro 9(> . Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora do Rosário 
de Colombo. Termos de abertura e de encerramento. 30 de ou
tubro de 1941. assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 21 de junho de 1942 
e 1(> de julho de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, co
meçando com o nQ 70. Etiqueta da lombada: B. 9(>. DUPLICA
TA. 1942-1947. 

3.1.174. LIVRO 10. Batizados. Duplicata. 1947. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 10 de janeiro de 1947, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro c 
último registro: 6 de julho de 1947 e 25 de dezembro de 1951. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o n(> de or
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tação: N. B, Os batizados de Roseira e Farias, desde o dia 5-U-
1951 até jU'1ho de 1952, acham-se registrados no livro 11 9, pág. 
[folha] 115, n" 97 e seguintes. Etiqueta da lombada: LIVRO 
N9 10. BATIZADOS. COLOMBO. 1947-1951. 

3 . 1. 175 . 119. Livro de Batisados. Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 21 de novembro de 1951, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 28 de dezembro de 1951 e 8 de julho de 1959. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, éontinuando o n9 de; or
dem do livro anterior. Anotação no verso da folha 147: Visto 
em Visita Pastoral. Colombo, 25-8-1957. (ass.) + Inácio Krau
se, C. M., Bispo de Shunteh e Auxiliar de Curitiba. Etiqueta da 
lombada: LIVRO N<? 11. BATIZADOS - COLOMBO. 1951-
1959. 

3.1.176. Duplicata. Livro N~) 12. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 12 de junho. de 1959 e 8 do mesmo 
mês e ano, assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário 
Geral. Primeiro e último legistro: 19 de julho de 1959 e 17 de 
abril de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Je
rônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. 
Etiqueta da lombada: LIVRO N9 12. BATIZADOS. COLOMBO. 
1959-1966. 

3 . 1 . 177 . VI. - Livro de Baptismos de Contenda. B. 

Livro de batizados da paróquia de São João Batista de Con
tenda. Termos de abertura e de encerramento: 7 de agosto de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mironda, Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
n9 do livro. Primeiro e último registro: 21 de novembro de 1941 
e 21 de abril de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mo~s. Lamartine. Leg;bilidade: boa. Numeração: anual, co· 
meçando com o n9 252. Na lombada do livro consta apenas o 
algarismo VI, feito com lápis vermelho. 

3 . 1 . 178 . VII. Livro de Baptizados de Contenda - Serrinha. 
B. desde 21-4-1947. N<? 58-47 até [15-12-1951]. 

Livro de batizados da paróquia de São João Batista de Con
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Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nl' do livro. Primeiro e último registro: 26 de abril de 1947 e 
15 de dezembro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. A folha 81 está manchada de tinta. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro anterior. Na lombada do livro consta apenas o algaris
mo 7, feito com lápis vermelho. 

3. 1 . 179. VIIIQ Livro de Baptizados. B. Paróquia de Conten
da. 26-XII. 16-XII. 1951 lI963]. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de outubro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 16 de dezembro de 1951 e 23 de 
janeiro de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Há formulários que não foram preenchidos. 
O verso da folha 23 está manchado de tinta. Legibilidade: boa. 
Numeração: anual, continuando o n? de ordem do livro ante
rior. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.1.180. NQ 37. De 4-7-36 - 8-5-37. Livro de Baptismos. Du
plicata. Lapa. 

Livro de batizados da freguesia de S. Antônio da Lapa. Ter
mos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão 
de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura 
dos dois termos foi feita com carimbo. Primeiro e último regis
tro: 4 de julho de 1936 e 8 de maio de 1937. Folhas ap'oveita
das: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. 
Numeração: anual, começando com o nQ 618. Etiqueta da lom
bada. LIVRO 37. Batizados. LAPA. 1936. 

3.1.181. Duplicata. Livro de Batisados. NQ 38. De 8-5-37 a 
6-3-38. Lapa. 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 1 Q de novembro de 1938, assinados 
pelo Mons. Lamartine Correia de Miranda, Vigário Geral. Em
bora os dois termos sejam daquela data, o primeiro e o último 
registro são de 8 de maio de 1937 e de 6 de março de 1938. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamarti~e. Na 
folha 74 consta a indicação do ano de 1938. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro an
terior. Etiqueta da lonibada: LIVRO 38. Batizados. LAPA. 
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3.1.182. Duplicata. Livro de Batizados. N9 39 de 6-3-38 a 14-1-
39. Lapa. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de novembro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n9 

do livro e da paróquia no termo de abertura. Embora os dois 
termos sejam daquela data, o primeiro e o último registro são 
de 6 de março de 1938 e de 14 de janeiro de 1939. Folhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Na folha 96. 
consta a indicação do ano de 1939. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 39. Batizados. LAPA. 1938. 

3.1. 183. Duplicata. Livro de Batizados N9 40. De 14-1-39 a 
18-11-39. 

Livro de batizados da Lapa. Termos de abertura e de en
cerramento: 2 de janeiro de 1940, assinados pelo Mons. Lamar
tine C. de Miranda, Vigário Geral. Embora os dois termos se
Jam daquela data, o primeiro e o último registro são de 14 de 
janeiro de 1939 e de 18 de novembro do mesmo ano. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 40. Batizados. 
LAPA. 1939. 

3.1.184. Duplicata. Livro de Batizados NI' 41. De 18-11-39 
a 10-9-40. 

Livro de batizados da Lapa. Termos de abertura e de en
cerramento: 14 de agosto de 1940, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral_ Embora o termo de 
abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 18 de no
vembro de 1939 e o último, de 10 de setembro de 1940. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 43. Batizados. 
LAPA. 1939. 

3.1. 185. Duplicata. Batisados. N9 42. De 10-9-40 a 29-6-41. 

Livro de batizados da freguesia da Lapa. Termos de aber
tura e de encerramento: 6 de novembro de 1940, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação do n9 do livro. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re· 
gistro é de 10 de setembro de 1940 
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de 1941. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan· 
do o n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LI
VRO 42. Batizados. LAPA. 1940. 

3. 1. 186. Duplicata. Livro 43. Batisados de 29-6-41 a 28-6-
1942. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 25 de abril de 1941, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n'" do 
livro. Primeiro e último registro: 29 de junho de 1941 e 28 de 
junho de 1942. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica dI) 
Mons. Lamartine. No verso da folha 54 consta a indicação do 
ano de 1942. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 43. Batizados. LAPA. 1941. 

3.1.187. Livro 44. Batizados de 28-6-942 a 10-7-1943. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 18 de março de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 28 de junho de 1942 e 10 de julho 
de 1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. No verso da folha 55 consta a indicação do ano de 
1943. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando O 

n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRn 
44. Batizados. LAPA. 1942. 

3.1.188. Livro 45 (duplicata). Batizados de julho de 1943 c1 

maio de 1944. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 10 de julho de 1943 e 29 de maio de 
1944. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da folha 58 consta a indicação do ano de 
1944. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
45. Batizados. LAPA. 1943. 

3.1.189. Batizados N'" 46. Maio de 1944 a abril de 1945. 
Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 

Termos de abertura e de encerramento: 29 de dezembro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
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Primeiro e último registro: 29 de maio de 1944 e 22 de abril de 
1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da folha 73 consta a indicação do ano de 
1945. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
46. Batizados. LAPA. 1944. 

3.1. 190. Batisados 47. Duplicata. De abril de 1945 a mar
ço de 1946. 

Livro de batizados da par6quia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de' encerramento: 12 de dezembro de 1944, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 22 de abril de 1945 e 20 de março 
de 1946. Folhas aprovt:itadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine .Na folha 80 consta, na margem esquerda, a indicação 
do ano de 1946. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, contI
nuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 47. Batizados. LAPA. 1945. 

3.1.191. Duplicata. Batizados NQ 48. Março de 1946 a feve
reiro de 1947. 

Livro de batizados da p:lróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 7 de março de 1946, as
sinado spelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 20 de março de 1946 e 9 de fevereiro 
de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da folha 92 consta a indicação do ano de 
1947. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, cO:Jtinuando o nQ 

de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 48. 
Batizados. LAPA. 1946. 

3. 1 . 192. Batisados NQ 49. De fevereiro a dezembro de 1947. 
Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 

Termos de abertura e de encerramento: 25 de julho de 1946, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 9 de fevereiro de 1947 e 16 de de
zembro do mesmo ano. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 49. Batizados. LAPA. 1947. 

3.1.193. Livro de Batisados NQ 50 de 16 de dezemb:o de 1947 
a 21 de outubro de 1948. 

Livro de batizados da paróquia de Santo 
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sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. No verso da folha 11 consta a indicação do ano de 1948. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 50. Bati
zados. LAPA. 1947. 

3.1.194. Batisados .Livro NQ 51 de 22 de outubro de 1948 a 
[1949] . 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 14 de março de 1948, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 22 de outubro de 1948 e 13 de setembro de 1949. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. 
Na folha 27 consta a indicação do ano de 1949. Legibilidade: 
ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro 
anterior .Etiqueta da lombada: LIVRO 51. BATIZADOS. LA
PA. 1948-1949. 

3.1.195. Batisados 52. Duplicata. 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 16 de março de 1949, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e últi· 
mo registro: 2 d~ setembro de 1949 e 13 de julho de 1950. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. No 
verso da folha 38 con8ta a indicação do ano de 1950. Legibili
dade: boa. Numeração: anual, começando com o nQ 738, que 
é o mesmo do último registro do livro anterior. Há irregularid!t
des na numeração das folhas 40 e primeira parte da 41. Etique
ta da lombada: LIVRO 52. BATIZADOS. LAPA. 1949-1950. 

3.1.196. 53. Batisados. Duplicata. De 13-7-1950 a 13-6-1951. 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 11 de julho de 1950, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitular. Primeiro e 
último registro: correspondem às datas indicadas no título. Fo
Iras aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO - 53. BA TI
ZADOS. LAPA. 1950-1951. 

3.1.197. Duplicata 54. Batisados. De 13-6-1951 a 12-4-1952. 
Livro de batizados da Lapa. Termos de abertura e de encer

ramento: 14 de junho de 1951, assinados pelo 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 218-

C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: cor
respondem às datas indicadas no título. Folhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Nume
ração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. Eti
queta da lombada: LIVRO N9 54. BATIZADOS. LAPA. 1951-
1952. 

3.1.198. LIVRO N9 55. BATIZADOS. LAPA. 1952-1954. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 23 de maio de 1952, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 13 de abril de 1952 e 2 de janeiro de 
1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nl) 
de ordem do livro anterior. Não há indicação na etiqueta da 
capa. Etiqueta da lombada: LIVRO N9 55. BATIZADOS. LA
PA. 1952-1954. 

3.1.199. Batisados. 56. Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 4 de janeiro de 1954, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 2 dd janeiro de 1954 e 21 de novem
bro de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine, inclusive nas duas últimas folhas do livro. Legibili
dade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem do 
livro anterior. Anotação na última folha: Visto em Visita Pas
toral. Em 6 de maio de 1956. (ass.) + Manuel, Arcebispo Metro
politano. Concluido. Arquive-se. Etiqueta da lombada: LIVRO 
N9 56. BATIZADOS. LAPA. 1954-1955. 

3 . 1 . 200 . Batisados. 57. Duplicata . 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encorramento: 8 de julho de 1955, as
sinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primei
ro e último registro: 22 de novembro de 1955 e 19 de outubro 
de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. No verso da folha 118, na parte superior, há o re
gistro 14 b, e, na margem esquerda, o 15 b. Em anexo, foram 
coladas, na mesma folha, duas tiras de papel, com a indicação 
de nomes e outras anotações. Na primeira parte da última folha 
foi anotado o registro 831 b Suplemento. Na folha 111 consta a 
indicação do ano de 1957. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o n9 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 219-

do ano de 1957 há duas numerações, uma que continua a do ano 
anterior, a qual foi riscada, e outra que começa com o nQ 1. Eti
queta da lombada: LIVRO N9 57. BATIZADOS. LAPA. 1955-
1957. 

3 . 1. 20 1. Livro de Batizados. N9 58. Duplicata. 

Livro de batizados [da paróquia de Santo Antônio da Lapa]. 
Termos de abertura e de encerramento: 2 de setembro de 1957, as
sinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. No termo de abertura 
não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último registro: 
2 de novembro de 1957 e 23 de agosto de 1959. Folhas aprovei
tadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Na fo
lha 31 consta a indicação do ano Cte 1958 e no verso da folha 
137, do ano de 1959. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
sendo que o livro anterior terminou com o n9 831 e esse inicia 
com o n9 862. Etiqueta da lombada: LIVRO N9 58. BATIZA
DOS. LAPA. 1957-1959. 

3 . 1 .202 . Livro de Batizados. N9 59. Duplicata. 

Livro de batizados [da paróquia de Santo Antônio da Lapa 1. 
Termos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 1959, 
assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. No 
termo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro 
e último registro: 23 dei agosto de 1959 e 29 de junho de 1961. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Na folha 43 consta a indicação do ano de 1960 e na 149, 
do ano de 1961. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o n9 de ordem do livro anterior, Etiqueta' da lombada: 
LIVRO 59 - 29. BATIZADOS. LAPA. 1959-1961. 

3.1.203. REGISTRO DE BATIZADOS. 61. Duplicata. 

Livro de batizados [da paróquia de Santo Antônio da Lapa]. 
Termos de. abertura e de encerramento: 8 de março de 1963, as
sinados por Dom Jerôninlo Mazzarotto, Vigário Geral. No ter
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e 
último registro: 24 de abril de 1963 e 16 de fevereiro de 1965. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Na folha 82 consta a indicação do ano de 1964 e na 188, 
do ano de 1965. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando com o n9 319. Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 61. BA
TIZADOS. LAPA. 1960-1967 rt9651). 

3.1.204. REGISTRO D EBATIZADOS. 
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assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No ter
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e 
último registro: 16 de fevereiro de 1965 e 27 de novembro de 
1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. No verso da folha 103 consta a indicação do ano 
de 1966. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
n9 de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 
62. BATIZADOS. LAPA. 1963 [1965] - 1965 [1966]. 

3.1.205. Livro I. Batizados (começa: 9 de Fevereiro de 1958) 
- Batizados das Paróquias de Mandírituba e Agudos 
do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de outubro de 1957, 
assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 9 de fevereiro de 1958 e 2 de outubro 
de 1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Bispo Auxiliar. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 2.000. Etiqueta. da lombada: LIVRO N9 1 - BATIZA
DOS - MANDIRITUBA e AGUDOS DO SUL. 1958-1961. 

3.1. 206. N9 5. Livro de Baptismos. (Duplicata). Da paro
chia de M uricy . 

Livro de batizados da paróquia do Sagrado Coração de Je. 
sus de Murici. Termos de abertura e de encerramento: 13' de ju
lho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Primeiro e último registro: 19 de agosto de 1936 e 26 
de setembro de 1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Numeração: anual, come
çando com o n9 117. Etiqueta da lombada: LIVRO 5. Batizados. 
MURICI. 1936. 

3 . 1. 207. Batismos 6. Murici. 
Livro de batizados da paróquia do Sagrado Coraçâo de Je. 

sus em Murici. Termos de abertura e de encerramento: 20 de 
fevereiro de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 26 de setembro de 
1943 e 31 de março de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: 
anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. O livro in
clui uma carta endereçada ao Vigário, pedindo donativos aos pa
roquianos para a compra de mobílias para o novo Seminário. O 
documento é datado de 19-jul.-1947 e foi assinado pelo Mons. Mau
rfcio Dunand. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. BATIZADOS. 
MURICI. 
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3 . 1 .208. Batismos. Murici. NQ 7. 

Termos de abertura e de encerramento: 9 de março de 1951, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 2 de abril de 1951 e 15 de março de 
1959. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Alguns formulários não foram preenchidos. Legibilida
de: boa e regular. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 7. BAn
ZADOS. MURICI. 1951-1959. 

* 
ESTANTE: 2. 

PRATELEIRA: 4. 

3 . 1 .209 . Baptisados. Livro 30. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Concei
ção da Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 14 de 
julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 26 de julho de 1936 e 5 
de setembro de 1937. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 999, sendo que o último formulário, no verso da folha 
100, foi riscado. Anotação na margem esquerda do verso da 
folha 100: Visto, em visita pastoral. Palmeira, 7-XII-1937. (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
30. Batizados. PALMEIRA. 1936. 

3.1.210. Registro de Baptisados de Palmeira. Livro 31. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Con
ceição da Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 21 
de outubro de 1937, assinados pelo Mons. Lamartine Correia de: 
Miranda, Vigário Geral, e pelo. Pe. João R. de Camargo Pentea
do Faria, Secretário. Primeiro e último registro: 5 de setembro 
de 1937 e 5 de setembro de 1938. Folhas aproveitadas: 100, com 
a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual. Anotação na margem esquerda do verso da folha 12: Vis
to, em visita pastoral. Palmeira, 7 de dezembro de 1937. (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
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3.1. 211. Registro de Baptisados de Palmeira. Livro 32. 1938-
1939. 

Termos de abertura e de encerramento: 4 de outubro de 
1938, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge·· 
ral. Primeiro e último registro: 4 de setembro de 1938 e 15 de 
outubro de 1939. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. O formulário nQ 675, na folha 97, ficou sem 
efeito. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Na folha 1 há uma nota referente 
ao seguinte: o Vigário Pe. Theodoro Matessi, S.V.D. houve en· 
gano na numeração deve ser 552. Vide L. 30, f. 95 verso. Eti
queta da lombada: LIVRO 32. Batizados. PALMEIRA. 1938. 

3.1.212. Livro NQ 33 de Baptisados feitos na Paróquia de Pai· 
meira. 1939·1940. 

Termos de abertura e de encerramento: 10 de outubro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 15 de outubro de 1939 e 19 de 
novembro de 1940. Folhas aproveitaüas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 33. Batizados. PALMEIRA. 1939. 

3 . 1. 213 . NQ 34. Batizados feitos na Paróquia de Palmeira. 
1940/1941. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Con
ceição em Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 10 
de outubro de 1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 19 de novem
bro de 1940 e 16 de novembro de 1941. Fôlhas aproveitadas: 
100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 34. Batizados. PALMEIRA. 1940. 

3.1.214. NQ 35. 

Livro de batizados de Palmeim. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 20 de agosto de 1941, assinados pelo Mons. Lamar· 
tine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 
17 de novembro de 1941 e 8 de janeiro de 1943. Fôlhas aprovei
tadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livr.:> 
anterior. Anotação na margem esquerda da fôlha 16: Visto. Pal· 
meira, 8-2-1942. (ass.) + Áttico, Arc. de Curitiba. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 35. Batizados. Palmeira. 
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3.1.215. NQ 36. Duplicata. Cópia. 
Livro de batizados da Paróquia da Imaculada Conceição de 

Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 23 de maio 
de 1942, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 19 de janeiro de 1943 e 
6 de fevereiro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima . Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 36. Batizados. PALMEIRA. 1943. 

3.1.216. Livro NQ 37. Duplicata - Cúria. 
Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Con

ceição de Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 29 
de agosto de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. PrimeirQ e último registro: 6 de feverei
ro de 1944 e 10 de fevereiro de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Não foram preenchidos os 
formulários NQs 962 a 967, no verso da fôlha 89 e na 90. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem 
do livro anterior. Anotação no verso da fôlha 89 referente ao se
guinte: Nota: Na viagem de setembro de 1944 o Pe. João p. 
perdeu o rascunho dos assentos dos batizados. Não foi mais pos
sível encontrar pessoas de seis crianças batizadas para lavrar 0S 

assentos. - Palmeira - 10 de setembro de 1946 - (ass.) Pe. 
Francisco Volkers, Vigário. Etiquêta da lombada: LIVRO 37. 
Batizados. PALMEIRA. 1944. As duas datas-balizas são: 1940 
e 1945. 

3.1. 217. NQ 38. Registro de batismos da Parochia de Palmei
ra - Cúria Metropol. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora a Concei
ção de Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de 
setembro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 10 de feverei
ro de 1945 e 8 de fevereiro de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com !li rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Nume
ração: anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. Eti
quêta da lombada: LIVRO 38. Batizados. PALMEIRA. 1945. 

3.1.218. Cúria Metrop. NQ 39. Livro de Baptismos. Palmei-
ra. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de março de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 10 de março de 1946 e 7 de março 
de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, 
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Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Anotação no verso da fôlha 
60: Visto em visita pastoral. Palmeira, 13 de outubro de 1946. 
(ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 39. Batizados. PALMEIRA. 1946. 

3.1. 219. LQ 40. Cúria Metropol. Livro de Baptismos. Pal
meira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de janeiro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 12 de março de 1947 e 15 
de março de 1948. Fôlhas aproveita:\as: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, COil
tinuando o N\l de ordem do livro anterior. Etiquêta da lomba· 
da: LIVRO 40. Batizados. PALMEIRA. 1947. 

3 . 1. 220. L. 41. Cúria Metropolit. Livro de registro de ba
tismos de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de enceramento: 18 de dezembro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 15 de março de 1948 e 20 
de fevereiro de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 41. Batizados. PALMEIRA. 1948. 

3 . 1. 221. Cúria Metropolit. L. 42. Livro de registro de Ba
tismos de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: lQ de dezembro de 
1948, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de janeiro de 1949 e 17 
de dezembro do meSmO ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Na fôlha 31 há registros sem efei
to. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 80 a 1.076. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 42. Batizados. PALMEIRA. 1949. 

3. 1 .222. L. 43. Livro de registro de Batismos de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de ecerramento: 2 de janeiro de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 17 de dezembro de 1949 e 21 de ja
neiro de 1951. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LI
VRO 43. BATIZADOS. PALMEIRA. 
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3 . 1. 223 . Cúria. L. 44. Livro de registro de Batismos de Pal
meira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 21 de novembro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigáno 
Capitular. Primeiro e último registro: 21 de janeiro de 1951 e 
27 de janeiro de 1952. Fôlhas aproveítadas: 100, com a rubri
ca do Mons. Lamartine .Legibilidade: Ntima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 44. BATIZADOS. PALMEIRA. 1951-1952. 

3. 1. 224. Cúria. L. 45. Livro de batizados de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 31 de janeiro de 1952 
e 13 de abril de 1954. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. O livro está da
nificado. Foram cortadas as ourelas inferiores da fôlha 122 à 
125. Etiquêta da lombada: LIVRO 45. BATIZADOS. PALMEI
RA. 1952-1954. 

3 . 1 .225. Cúria. L. 46. Livro de registro de Batismos de Pal
meira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 31 de março de 
1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. No têrmo de abertura não consta a indicação da paró
quia. Primeiro e último registro: 10 de abril de 1954 e 17 de 
junho de 1956. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rub-ica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
46. BATIZADOS. PALMEIRA. 1954-1956. 

3.1.226. Cúria. L. 47. Liv.'O de registro de Batismos de Pill
meira. 17-6-1956 a 15-8-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de dezembro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. No têrmo de abertura não consta a indicação da paróquia. 
Primeiro e último registro: 17 de junho de 1956 e 15 de agosto 
de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, contir.u:mdo o 
NQ de ordem do livro anterior. Na fôlha 125 há uma mancha 
mas o restante do livro está perfeito. Anotação no verso da fô
lha 103: 
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+ Inácio Krause, C. M., Bispo de Shunteh e Auxiliar de Curiti
ba. Etiquêta da lombada: LIVRO 47. BATIZADOS. PALMEI
RA. 1956/1958. 

3. 1 .227. NQ 48 - Cúria. Livro de Batizados da Paróquia de 
Palmeira (Pr.). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de março de 
1958, assinados por Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vi· 
gário Geral. Primeiro e último registro: 9 de junho de 1958 e 
24 de setembro de 1960. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubri
ca de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Entre as fôlhas 30 e 31 foi 
arrancada uma fôlha. Não foi utilizado um formulário na fô
lha 153. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Anotações dos versos das fô
lhas 37 e 135 e na fôlh:: 193: N.B. 872-881 vê pág. [fôlha] 42 
e 43; Ver f. 193 NQs 968 até 977. Pe. Carlos Masero escreveu; 
P. Carlos Masero: N. B. pularam 10 Batizados das fls. 135 e 
136. Etiquêta da lombada: LIVRO 48. BATIZADOS. PALMEI
RA. 1958/1960. 

3 . 1 .228. Cúria. 49. Livro de Batizados. 

Livro de batizados [de Palmeira]). Têrmos de abertura e de 
encerramento: 27 de outubro de 1960, assinados por + Jerônimo 
Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. No têrmo de abertura não 
consta a indicação da paróquia. Primeiro e último registro: fi 

de setembro de 1960 e lQ de julho de 1963. Fôlhas aproveita
das: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. No verso 
da fôlha 63 há um formulário sem efeito, que apresenta apenas 
o NQ 364 e o prenome Lucy. Não foram ocupados alguns for
mulários. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. A partir da 
fôlha 49. a assinatura do Pe. Pedro Ferreira foi feita, quase na 
totalidade. com carimbo. Não há etiquêta na lombada do livro. 
Na capa externa foi colocada uma etiquêta com a seguinte indi
cação: B 49. 

3.1.230. REGISTRO DE BATIZADOS. CÚRIA. L 51. 

Livro de batizados de Palmeira. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 31 de maio de 1966, assinados por Dom Jerôni
mo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro e último registro: 5 de 
junho de 1966 e 13 de julho dQ 1969. Fôlhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. Não foram utiliza
dos o último formulário da fôlha 107 
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etiquêta na lombada do livro. Na capa externa foi colada uma 
etiquêta com a seguinte indicação: B-51. 

3 . 1 .231 . Baptizados da Paróquia de Piraquara. Livro 6. Du
plicata. 1936-1945 [1944]. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo P. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exª' Revm(l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 6 de setembro de 1936 e 17 de dezem
bro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começanco 
com o N\l 75. Anotação na fôlha 14: Visto, em visita pastoral. 
Piraquara, 17-10-1937. (ass.) + Attico, Arcebispo d Curitiba. 
As datas-balizas são: 1936 e 1944. Etiquêta da lombada: LIVRO 
6. BATIZADOS - PIRAQUARA - 1936-1944. 

3 . 1 .232. Batisados da Parochia de Piraquara. Livro 7 . Dupli· 
cata. 1945 [1944] a 1952. 

Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Pi
raquara. Têrmos dc abertura e de encerramento: 12 de dezem
bro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 17 de dezembro de 
1944 e 6 de julho de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rú

brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o N\l de ordem do livro anterior. No verso 
da fôlha 25, no comêço do ano de 1947, foi anotada e corrigi
da a numeração dos registros da seguinte forma: (N\l 109) digo 
I, (110) digo 2, (111) digo 3, etc. Na fôlha 67, no comêço do 
ano de 1950, também foi feita a correção da numeração: N\l 123 
digo 1. Anotação no verso da fôlha 45: Visto, em visita pastoral. 
Piraquara, 30-5-1948. (ass.) + Attico, Arc. de Curitiba. As da
tas-balizas são: 1944 e 1952. Etiquêta da lombada: LIVRO 7. 
BATIZADOS - PlRAQUARA - 1944-1952. 

3. 1 .233 . Batizados da Paróquia de Piraquara N9 8. Duplicat:t. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de agosto de 

1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 6 de julho de 1952 e 24 de se
tembro de 1962. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. J. Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o N\l de ordem do livro anterior. Em alguns re
gistros, a partir da fôlha 160, a data dos batizados consta como 
sendo anterior à do nascimento. Há alguns registros rasurados. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 8. BATIZADOS 
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3 . 1 .234. N 1. Duplicata. Votuverava. 3 setembro 1936 -
12 janeiro 1939. 

Livro de batizados de Votuverava, com sede em Rio Bran
co. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 3 de setembro de 1936 e 12 de janei
ro de 1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. O formulário NQ 85, na fôlha 32, não foi preenchido. 
Na referida fôlha há, na margem esquerda, uma nota sobre o 
seguinte: Os batizados de NQ 156 até 237, que deveriam ter si
do escritos neste livro, foram, por êrro, escritos no livro da Pa
róquia de Assungui. Legibilidade: boa . Numeração: anual. A 
ordem dos registros não é rigorosamente cronológica porque de
pois dos registros de janeiro a junho de 1938, da fôlha 59 ao ver
so da 83, seguem, na fôlha 84, cinco do mês de janeiro de 1937. 
Faltam a residência e o nome dos padrinhos em diversos regis
tros. A assinatura dos documentos, a partir da fôlha 20, foi fei
ta com carimbo. Há registros com rasuras. Anotação na fôlha 
20: Visto. Botiatuva,2 de favereiro de 1937. (as.) + Áttico, 
Arcebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. Batiza
dos. VOTUVERAVA. 1936. 

3.1.235. NQ 2. Duplicata. Votuverava. Batisados. 12 JaneI
ro 1939 [13 de agosto de 1938] - 1941-25 Maio 

Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de abril de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 12 de janeiro de 1939 e 25 de maio 
de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
N<:> de ordem do livro anterior. Foi corrigida a numeração de al
guns registros. A ordem cronológica não foi seguida a rigor. Das 
fôlhas 1 até parte da 6 foram feitos registros de 1939. Seguem 
registros de 1938 até a primeira parte da fôlha 9. Nesta mesma 
fôlha. começam novamente os registros de 1939. No verso da fô
lha 61, depois de registros de 1940, aparecem batizados de 1939, 
que vão até o comêço da fôlha 62. Seguem registros de 1940 e, 
na fôlha 64, quatro batizados de 1939. Há registros com rasu
ras. O livro apresenta a seguinte anotação: NOTA: Os batiza
dos NQs 114, 115 e 116 pertencem à Paróquia de Tamandaré e 
se encontram transcritos no seu respectivo livro. As datas-balizas 
são: 1938 e 1941. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. Batizados. 
VOTUVERAVA. 
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3.1.236. Livro NQ 3Q. Batizados. Votuverava. Duplicata. 
Desde 1Q de maio de 1941 até 31 de Janeiro de 1943. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de fevereiro de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 1Q de maio de 194 1e 31 de 
janeiro de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Na fôlha 38, final do ano de 1941, não foram 
utilizados seis formulários, sendo que um apresenta a assinatura 
do vigário feita com carimbo. No verso da fôlha 91, final do 
ano de 1942, não foram preenchidos três formulários, sendo que 
o último apresenta a assinatura do vigário também feita com ca
rimbo. No verso da fôlha 10 e na primeira parte da que segue 
não há assinatura. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. No início dos anos 
de 1942 e 1943 há as seguintes anotações: Ano do Senhor - 194~ 

- e "Ano do Senhor 1943". Há registros com rasuras. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 3. Batizados. VOTUVERAVA .1941. 

3.1.1237. 31 Janeiro 1943 - 27 Junho 1944. Duplicata. Ba-
tizados. Votuverava . NQ IVQ. 

Livro de batizados da Paróquia do Nossa Senhora do Ampa
ro de Votuverava. Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de 
dezembro de 1942, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há 
indicação do NQ do livro. Primeiro e último registro: 31 de ja
neiro de 1943 e 27 de junho de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Na fôlha 18 foram invalida
dos três formulários .Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. Há registros com ra· 
suras. Anotação na fôlha 45: Annus Domini 1944. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 4. Batizados. VOTUVERAVA. 1943-1943 
[1944] . 

3.1.238. 8 Setembro 1944 - 19 Agosto 1945. N'! V'!. Duplica
ta. Votuverava. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: correspondem às datas indi
cadas no título. Fôlhas aprovef{adas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. No registro NQ 729, no verso da fôlha 17, consta a 
idade do batizando, em vez da data do nascimento, e faltam a 
filiação, a naturalidade e a residência dos pais. Legibilidade: óti
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Etiquêta da lombada: LIVRO 5. Batizados. VOTUVERAVA. 
1944. 

3.1.239. Duplicata N'! IVÇ>. Batizados. Votuverava. 19 Agosto 
1945 - 14 Outubro 1946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1945, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: correspondem às datas indicadas no 
título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. La
martine. Não consta indicação dos padrinhos nos registros NQs 
821 e 903, no verso das fôlhas 26 e 34, 906, 946 e 947 nas fô
lhas 35 e 39. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
565 ai. 564, continuando o NQ de ordem do livro anterior. As 
fôlhas do livro estão um pouco amareladas. Anotação no verso 
da fôlha 28: ANO 1946. Etiquêta da lombada: LIVRO 6. Bati
zados. VOTUVERAVA. 1945. 

3 . 1 .240. Duplicata NQ VII. Batizados. V otuverava. 4 de Agos
to 1946 - 15 Janeiro 1948. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de novembro de 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: correspondem às datas 
indicadas no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: no ano de 1946, de 1.565 a 1.685, continuando o NQ de 
ordem do livro anterior, nos anos de 1947 e 1948, é contínua. Não 
há assinatura do vigário a partir da fôlha 85 até o final do li
vro. Anotação na fôlha 13: Ano do Senhor 1947. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 7. Batizados. VOTUVERAVA. 1946. 

3.1.241. Duplicata NQ 8. Batizados. Votuverava. Desde 15 
de Janeiro 1948 até 25 Janeiro 1949. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1 Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. No têrmo de abertura foi registrada e riscada a palavra 
Timoneira, sendo acrescentada depois a expressão: digo Votuve
rava. Primeiro e último registro: correspondem às datas indicadas 
no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
873, nos anos de 194 7e 1948, e 1 a 136, no ano de 1949. Há 
registros com rasuras e borrões de tinta. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 8. BATIZADOS. VOTUVERAVA. 
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3.1.242. NQ 9. DUPLICATA. BATIZADOS. VOTUVERA
VA. De 25 Janeiro 1949 até 27 de Fevereiro 1950. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 9 de outubro de 
1948, assinados pelo Mons .Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: correspondem às datas indica
das no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Não foi preenchido o formulário NQ 950. Legibili· 
dade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do 
livro anterior. Foi corrigida a numeração das fôlhas 21 à 43 e 
dos NQs 870 até 905, no verso da fôlha 77., Foi riscado o regis
tro NQ 871, da fôlha 74, tendo sido dado esse mesmo N\> ao re
gistro seguinte, no verso da referida fôlha. Há indicação do ano 
de 1950 .Alguns registros apresentam rasuras. Etiquêta da 10m· 
bada: LIVRO 9. BATIZADOS. VOTUVERAVA. 1949-1950. 

3.1.243. Duplicata NQ XQ. Batizados. Votuverava. Desde 27 
de fev. 1950 até 24 Maio 1951. 

Livro de batizados de Rio Branco do Sul. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 25 de setembro de 1950, assiilados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitular. Primeiro 
e último registro: correspondem às datas indicadas no título. Fô
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de or
dem do livro anterior. Há indicação do ano de 1951. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 10. BATIZADOS. RIO BRANCO. 1950-

1951. 

3.1. 244 . BATIZADOS XI. VOTUVERA VA. Duplicata. Desde 
2 de Julho 1951 até 16 de Agôsto 1952. 

Livro de batizados de Rio Branco do Sul. Têrmos de abcr 
tura e de encerramento: 5 de junho de 1951, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último rI!' 
gistro: correspondem às datas indicadas no título. Fôlhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. Há registros com 
rasuras. Etiquêta da lombada: LIVRO 11. VOTUVERAVA. BA
TIZADOS. 1951-1952. 

3.1. 245. Livro 12. Rio Branco do Sul. Batizados. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia. de Votuverava - Rio Bran
co do Sul. Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de julho de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 16 de a.gôsto de 1952 e 25 de 
setembro de 1954. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. Na 
fôlha 36 foi feita uma numeração dupla e quatro registros (352) 
1, (353) 2, (354) 3 e 355) 4, passando a vigorar, do verso da
quela fôlha, em diante, a nova numeração. O verso da fôlha 
145 está manchado. Etiquêta da lombada: LIVRO NQ 12 (2). 
BATIZADOS. RIO BRANCO. 1952-1954. 

3.1. 246. Batizados 13. Paróquia de Rio Br. do Sul. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Votuverava - Rio Bran
co do Sul. Têrmos de abertura e de encerramento: 17 de abril 
de 1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 25 de setembro de 1954 
e 16 de outubro de 1956. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rUbri
ca do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o N9 de ordem do livro anterior. Há indicações do 
ano de 1955 na fôlha 21 .Etiql1êta da lombada: LIVRO XIII. 
Batizados. RIO BR. DO SUL. 1954-1956. 

3.1. 247. LIVRO 29. Batizados. RIO NEGRO. 1936. 

Livro de batizados da freguesia do Bom Jesus em Rio N e
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João de Camargo Penteado Faria, por 
comissão de S. Ex\\ Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 26 de julho de 1936 e 25 de julho de 
1937. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camar
go. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com o 
N9 469. Anota;:ão no verso da fôlha 83: Visto, em visita pasto
ral. Rio Negro, 14-5-1937. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curi
tiba. Indicação na etiquêta da capa do livro: Rio Negro. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 29. Batizados. RIO EGRO. 1936. 

3.1.248. NQ 30. Duplicata. Batizados. Rio Negro. Pná. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Ne
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de dezembro 
de 1936, assinados pelo [Pe.] João R. de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Ex(l Revma o Sr. Arcebispo Metropo
litano. primeiro e último registro: 25 de julho de 1937 e 12 de 
setembro de 1938. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. A partir do verso da 
fôlha 38, a assinatura do vigário, Frei Francisco Xavier, ofm, foi 
feita com carimbo. Diversas fôlhas do livro apresentam manchas 
amarelas, sendo que há, em algumas, pequenos borrões de tinta. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 30. 
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3.1 .249. Livro de Baptisados. Duplicata. Rio Negro Pná. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 3 de agôsto de 1938, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do 
livro. primeiro e último registro: 15 de setembro de 1938 e 22 
de julho de 1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. Das fôlhas 1 ao ver
so da 35, a assinatura do vigário, Frei Francisco Xavier ofm, foi 
feita com carimbo .0 último registro, no verso da fôlha 100, 
apresenta o NQ 815 -A e é de 19 de setembro de 1939. Na fô
lha seguinte, sem numeração, há um registro de NQ 815-B, que 
apresenta, no final, a seguinte anotação: N. B. O assento acima 
foi feito em 13 de julho de mil novecentos e quarenta e cinco, sen
do declarante o próprio Padre frei Reinaldo Müller, ofm. Eti
quêta da lombada: LIVRO 31. Batizados. RIO NEGRO. 1938. 

3.1.250. Livro de Baptisados. Duplicata Nr. 32. Rio Negro. 
Pná. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 21 de setembro de 1939 
e 11 de dezembro de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons. Lamartine. Na fôlha 14 não foi utilizado o for
mulário que segue ao NQ 949. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 32. Batizados. RIO NEGRO. 1939. 

3.1.251. Duplicata. Livro de baptisados Nr. 33. iRo Negro. 
Pná. 

Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em 
Rio Negro. Têrmos de. abertura e de encerramento: 30 de de
zembro de 1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há 
indicação do NQ do livro. Primeiro e último registro: 11 de de
zembro de 1940 e 11 de janeiro de 1942. Fôlfias aproveitadas: 
100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual. Algumas fôlhas estão manchadas de tinta e 
amareladas, devido à ação do tempo. Etiquêta da lombada: LIVRO 
33. Batizados. RIO NEGRO. 1940. 

3.1.252. LIVRO 34. Batizados. RIO NEGRO. 1942. 
Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em 

Rio Negro. Têrmos de abertura e de encerramento: 20 
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to de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indica
ção do NQ do livro. Primeiro e último registro: 11 de janeiro 
de 1942 e 4 de abril de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a 
rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. A assina
tura do vigário, Frei Teodósio, ofm, foi feita com carimbo. Na 
fôlha 87 há indicação do ano de 1943. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 34. Batizados. RI ONEGRO. 1942. 

3.1.253. Duplicata do Livro de Batizados Nr. 35. Rio Negro. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Ne
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de févereiro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 1 Q de março de 1943 
e 12 de março de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. O formulário N? 495, na fôlha 36, apre
senta, na margem esquerda, a indicação sem valor e não foi 
preenchido. O formulário NQ 210, no verso da fôlha 100, tam
bém não foi utilizado. Legibilidade: ótima . Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Do verso das fô
lhas 39 a 85, a assinatura do vigário, Frei Teodósio Krause, ofm, 
foi feita com carimbo, o mesmo acontecendo, das fôlhas 86 a 
100, com a assinatura do vigário, Frei Braz Reuter, ofm. Na fôlha 
80 há indicação do ano de 1944. Etiquêta da lombada: LIVRO 
35. Batizados. RIO NEGRO. 1943. 

3.1.254. Duplicata do Livro de Batizados Nr. 36. Rio Negro. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Ne
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de dezembro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigãrio 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 30 de abril de 1944 e 

3de abril de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Não foi preenchido um formulário no verso 
da fôlha 62. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começan
do com o NQ 209, que já foi registrado, com o NQ 210, no livro 
anterior. A ordem cronológica não foi seguida perfeitamente por
que no verso da fôlha 91, depois de terem sido anotados diver
sos registros de 1945, foram feitos dois do ano de 1944. A par
tir da fôlha 15 até a 100, a assinatura do vigário, Frei Braz Ren· 
ter, ofm, foi feita com carimbo. Não consta assinatura ro ver
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mãe no verso da fôlha 76 . O livro apresenta algumas fôlhas man
chadas. Etiquêta da lombada: LIVRO 36. Batizados. Rio Ne
GRO. 1944. 

3.1. 255. Batizados. Livro N9 37. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Negro. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1945, as· 
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlhas, sem numeração, não há indicação do N9 do 
livro. Primeiro e último registro: 3 de abril de 1945 e 6 de abril 
de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. La
martine. Não foi preenchido um formulário na fôlha 16. O for
mulário NQ 716, no verso da fôlha 45, apresenta a indicação sem 
efeito. Legibilidade: ótima. Numeraçãó: anual, continuando o 
N9 de ordem do livro anterior. A assinatura do vigário, Frei Braz 
Reuter, ofm, foi feita com carimbo. A fôlha 20 está rasgada na 
margem esquerda, na parte inferior. Algumas fôlhas apresen
tam manchas amarelas. Etiquêta da lombada: LIVRO 37. BATI· 
ZADOS. RIO NEGRO. 1945-1946. 

3.1. 256. Livro de Batismo Nr. 311. Duplicata, 

Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Rio Negro. Têrmos de abertura e de encerramento: 7 de mar
ço de 1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 14 de abril de 1946 e 13 
de janeiro de 1947. Fôlha!\ aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da fôlha 15 há um formulário sem 
efeito, que não foi preenchido. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o N9 de ordem do livro anterior. A partir 
do verso da fôlha 2, a assinatura do vigário, Frei Braz Reuter, 
ofm, foi feita. com carimbo. Na fôlha 63 foi registrado o ano de 
1947. Há algumas fôlhas com manchas amarelas. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 38. BATIZADOS. RIO NEGRO. 1946-1947. 

3. 1 .257. Duplicata do Livro de Batizados N9 39 . 

Livro de batizados de Rio Negro. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 10 de janeiro de 1947, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 9 de dezembro de 1946 e 30 de maio de 1948. Fôlhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Não fo
ram utilizados dois formulários no verso da fôlha 62. Legibili
dade: ótima. Numeração: o primeiro registro apresenta o N9 
378, que é continuação do livro anterior~ os registros de 1947 fo
ram numerados a partir do N9 379 e os de 1948, do NQ 
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380. A assinatura do vigário, Frei Braz Reuter, ofm, foi feita com 
carimbo. Na fôlha 63 há indicação do ano de 1948. Algumas 
fôlhas estão manchadas. As datas-balizas são: 1946 e 1948. Eti
quêat da lombada: LIVRO 39. BATIZADOS. RIO NEGRO. 
1947 [1946] -- 1948. 

3.1.258. Duplicr,ta. Livro de Batizados Nr. 40. Rio Negro. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de março ãe 1~48, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de maio de 1948 e 28 de abril 
de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica co Mons. 
Lamartine. Entre as fôlhas 22 e 23 foi acrescentada uma fôlha 
de papel almaço com dez registros de setembro, agôsto e julho 
de 1948, que não foram assinados. Não foram preenchíclos dois 
formulários na fôlha 68. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. A assinatura do 
vigário, Frei Braz Reuter, ofm, foi feita com carimbo. Algumas 
fôlhas estão manchadas com tinta de carimbo. Há fôlhas com 
manchas amarelas. Etiquêta da lombada: LIVRO 40. BATIZA
DOS. RIO NEGRO. 1948-1949. 

* 
ESTANTE: 2. 
PRATELEIRA: 5. 

3.1. 259. Livro VII De Baptismos De Rondinha. 1936-1946. 
Livro de batizados da freguesia de S. Sebastião [de] Ron

dinha. Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 11 de julho de 1936 e 29 de junho 
de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: boa. Numeração: anual. Etiquêta da lom
bada: LIVRO VII. BATIZADOS. RONDINHA. 1936-1946. 

3.1.260. LIVRO -- VIl DE BATIZADOS -- PAROQUlA DE 
RONDINHA 194 6a 1960. DupTIcata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de abril de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 21 de julho de 1946 e 3 de julho de 
1960. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando ,) 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
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3 . 1. 261. Livro de Baptismos da parochia de S. João do Tríun· 
pho. N 9. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. Jão R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 18 de julho de 1936 e 4 de setembro d~ 
1938. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camar
go . Legibilidade: boa. Numeração: anual, começando com o NQ 
234. O ano de 1938 inicia com o NQ 15 .Anotação na fôlha 3: 
Visto. 17-8·36. (ass.) T. M. Roenner. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 9. Batizados . TRIUNFO. 1936. 

3 . 1. 262 . Livro de Baptismos N. 10 . 

Livro de batizados da Paróquia de S. João do Triunfo. Têr
mos de abertura e de encerramento: 4 de março de 1938, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 4 de setembro de 193 8e 28 de setem· 
bro de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando 
o N9 de ordem do livro anterior. No ano de 1940 há uma nu· 
meração dupla, tendo sido continuada a numeração do ano ante
rior, de 530 a 597. Esta numeração está entre parênteses. Ao 
lado dela foi iniciada a numeração de 1 a 68, sendo que depois 
segue normalmente até o NQ 323. Etiquêta da lombada: LIVRO 
10. Batizados. TRIUNFO. 1938. 

3.1.263. Duplicata XI. Livro de Batizados da Parochia de São 
João do Triumpho. Incipit 29-1X-1940. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de dezembro de 
1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 2 9de setembro de 1940 e 7 
de outubro de 1942. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 11. Batizados. TRIUNFO. 1940. 

3 . 1 .264 . XII. Cópia. Livro de Batismos da parochia de São 
João do Triunfo. Incipit. 7-X de 1942. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 2 3de maio de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 7 de outubro de 1942 e lQ de outu
bro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, conti· 
nuando o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 12. Batizados. TRIUNFO -
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3 . 1. 265 . XIII. Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Archivo. Incipit. l-X-1944. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de setembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: lQ de outubro de 1944 e 24 
de agôsto de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 13. Batizados. TRIUNFO. 1944. 

3.1. 266. XIV Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Incipit. 24-VIII-1946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de julho de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 24 de agôsto de 1946 e 19' de agôsto 
de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa . Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 14. 
Batizados. TRIUNFO. 1946. 

3 . 1. 267 . XV Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Incipit. 20-VIII -1948 . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1948. 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 20 de agôsto de 1948 e 29 de maio 
de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mo~s. La
martine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lomba
da: LIVRO 15. BATIZADOS. S. JOÃO DO TRIUNFO. 1948-
1950. 

3. 1. 268. 16Q Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Incipit. 1-6-1950 . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de janeiro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: lQ de junho de 1950 e 6 de 
janeiro de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 16. BATIZADOS. S. JOÃO DO TRIUNFO. 1950-1952. 

3.1.269. XVII Livro de Bartismos da Parochia de São 
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Primeiro e último registro: 13 de janeiro de 1952 e 29 de agosto 
de 1954. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
N<;) de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 17. 
BATIZADOS. S. JOÃO D. [O] TRIUNFO. 1952/1954. 

3.1.270. Cúria L XVIII - Livro de Batizados de São João 
do Triunfo - Incipit. 29-VIII-1954. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 21 de janeiro de 
1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de agôsto de 1954 e 12 
de dezembro de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa . Numeração: anual, con
tinuando o N<;) de ordem do livro anterior. Em anexo, na fôlha 
161, há um registro de N<;) 54, assinado pelo Pe. Pedro Hirata, 
e com um carimbo da Paróquia de S. João do Triunfo. Etiquêta 
da lombada: LIVRO N. XVIII. BATIZADOS. S. JOÃO DO 
TRIUNFO. 1954-1958. 

3.1.271. Cúria T. XIX-19-B. Livro de Batizados da Paróquia 
de São João do Triunfo. Incipit. 12-12-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de fevereiro de 
1958, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Aux. e Vig. 
Geral. Primeiro e último registro: ]2 de dezembro de 1958 c 
12 de fevereiro de 1964. ~lhas aproveitadas: 200, com a rubri
ca de + Jerônimo. Legibilidade: boa e regular. Numeração: 
anual, continuando o NC:> de ordem do livro anterior. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 19. BATIZADOS. S. JOÃO DO TRIUNFO. 
1958-1964. 

3.1.272. J. M. J. N<;) 20. REGISTRO DE BATIZADOS. Du
plicata. S. João do Triunfo. De 9-2-1964 a 25-5-69 
[1<;)-6-1969] . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de fevereiro de 
1964, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. No 
têrmo de abertura não consta a indicação do cognome. Primei
ro e último registro: 9 de fevereiro de 1964 e 1 <;) de junho de 1969. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. A fôlha 99 não apresenta rubrica. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o N9 de ordem do livro ante
rior. Anotação no verso da fôlha 10: Visto em Visita Pastoral. 
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3.1.273. livro N9 30. Assentamento de baptismos. S. José 
dos Pinhais - De 12 de Outubro de 1936 a 18 de 
Agôsto de 1937 --

Livro de batizados da freguesia de S. José dos Pinhais. Têr
mos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comis
são de S. Ex\\ Revm\\ o Sr. Arcebispo de Curitiba. Na primeira 
fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camar
go. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o NQ de 
ordem do livro anterior. Na fôlha 31 consta a indicação do ano 
de 1937. Anotação no verso da fôlha 83: Visto, em visita pas
toral. S. José dos Pinhais, 8-8-1937. (ass.) + Áttico, Arce
bispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 30. Batizados. 
S. J. PINHAES. 1936. 

3 . 1. 274 . Assentamentos de Baptismos. S. José dos Pinhais. 
LIVRO 31. 18 de Agosto 1937 - 29 de Junho 1938. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de setembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral .Primeiro e último registro: correspondem às datas indi
cadas no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons .Lamartine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Na fôlha 41 cons
ta a indicação do ano de 1938. Etiquêta da lombada: LIVRO 31. 
Batizados. S. J. PINHAES. 1937. 

3.1.275. Batismos. Livro 32. S .José dos Pinhaes. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1938, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o têrmos de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 29 de junho de 1938 e o último, de 30 de abril dt: 
1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual. No ver
so da fôlha 59 há indicação do ano de 1939. Na fôlha 96 há um 
borrão de tinta. Etiquêta da lombada: LIVRO 32. Batizados. S. 
J. PINHAES. 1938. 

3.1.276. Batismos. Liv. 33. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 9 de junho de 1939, assinados pelo Mons. 
Lamartin C. de Miranda, Vigário Geral. Embora o têrmo de 
abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 10 
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de 1939 e o último, de 7 de fevereiro de 1940. Na primeira fô
lha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro. Fôlhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibi
lidade: boa. umeração: anual. Etiquêta da lombada: LIVRO 
33. Batizados. S .1. PINHAES. 1939. 

3. 1 .277. Livro de batismos. 34. 

Livro de batizados da Paróquia de S. José dos Pinhais. Têr
mos de abertura e de encerramento: 2 de janeiro de 1940, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na 
primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do li
vro. Primeiro e último registro: 8 de fevereiro de 1940 e 15 de 
dezembro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos 
documentos: 1 a 1.005, sendo que os registros 1.000 a 1.005 
foram feitos na última fôlha do livro, que não foi rubricada. 
Eles são válidos porque foram assinados pelo vigário José Mühl
bauer. O verso da fôlha 49 e a primeira parte da fôlha 50 apre
sentam borrões de tinta. Etiquêta da lombada: LIVRO 34. Ba
tizados. S. J. PINHAES. 1940 . 

3 . 1.278. Livro de baptismo. 35. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 30 de dezembro de 1940, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Embora o 
têrmo de abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 
24 de novembro de 1940 e o último, de 3 de setembro de 1941. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: no ano de 1940 
não é regular, porque vai do NQ 1 ao 25, continuando de 1.031 
a 1.037; no ano de 1941, vai do NQ 1 ao 970. Os registros N~ 
969 e 970 foram feitos na última fôlha do livro. Eles são vá
lidos porque apresentam a assinatura do vigário José Morschhaü
ser. O livro apresenta borrões de tinta. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 35. Batizados. S. 1. PINHAES. 1940. 

3 . 1. 279. Livro de Baptismo NQ 36_ 

Livro de batizados [de São José dos Pinhais]. Termos de 
abertura e de encerramento: 2 de julho de 1941, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. No te~mo de 
abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último 
registro: 7 de setembro de 1941 e 29 de novembro de 1942. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: boa e ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
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Etiqueta da lombada: LIVR 36. BATIZADOS. SÃO JOSÉ. PI
NHAIS. 1941. 

3 . 1 .280. Livro de Baptismos N9 37. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 2 de dezembro de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 24 de janeiro de 1942 e o último, de 6 de junho de 
1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.0~0. 

Foram feitas algumas correções na numeração. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 37. Batizados. S. J. PINHAES. 1942. 

3.1. 281 Livro de Batismos N9 38. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 13 de janeiro de 1943 e o último, de 22 de março dc 
1944. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 38. Batizados. S. J. PINHA&~. 

3.1.282. LIVRO 34. Batizados. S. J. PINHAES. 
1943 [1942]. 

Termos de abertura e de encerramento: 26 de abril de 1944, 
assinado spelo Mans. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 12 de setembro de 1943 e o último, de 20 de janeiro 
de 1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000 . Os registros não seguem perfeitamente a ordem cronoló
gica. A primeira data baliza foi dada de acordo com o segundo 
registro, que é de 19 de outubro de 1942. As datas balizas são: 
1942 e 1945. Não há indicação na etiqu~ta da capa. Etiqueta 
da lombada: LIVRO 39. Batizados. S. J. PINHAES. 1943 [19421. 

3 . 1 .283 . Livro de Batizados n9 40. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1945, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 7 de janeiro de 1945 e o último, de 18 de novembro 
do mesmo ano. Folhas aproveitadas: 100, 
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Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 40. Batizados. S. J. PJ.. 
HAES. 1945. 

3 . 1. 284 . Livro de Batismo N9 41. 

Livro de batizados [da paróquia de São José dos Pinhais]. 
Termos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1945, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n9 do 
livro e da paróquia no termo de abertura. Primeiro e último re· 
gistro: 21 de novembro e 1945 e 21 de outubro de 1946. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. Eti
tiqueta da lombada: LIVRO 41. Batizados. S. J. PINHAE. 
1945. 

3 . 1 .285. Livro de Batismos N9 42. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 8 de abril de 1946, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 21 de outubro de, 1946 e 18 de agos
to de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual. Na folha 26 
consta a indicação do ano de 1947. Etiqueta da lombada: LIVRO 
42. Batizados. S. J. PINHAES. 1946. 

3. 1. 286. Livro de Batismos N9 43. 

Livro de batizados de São José dos Pinháis. Termos de aber
tura e de encerramento: 10 de janeiro de 1947, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na primeira fo
lha, sem numeração, não há indicação do n9 do livro. Primeiro 
e último registro: 18 de agosto de 1947 e 23 de maio de 1948. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de or
dem do livro anterior. Na folha 44 consta a indicação do ano de 
1948. Etiqueta da lombada: LIVRO 43. Batizados. S. J. PI
NHAES .1947. 

3 . 1 .287 . Livro de Batismos N9 44. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de aber
tura e de encerramento: 20 de maio de 1948, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 23 de maio de 1948 e 24 de março de 1949. Folhas apro
veitadas: 100, 
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de: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do li· 
vro anterior. Na folha 69 consta a indicação do ano de 1949. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 44. Batizados. S. J. PINHAES. 
1948. 

3 . 1 .288 . Batismos. 45. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de aber
tura e de encerramento: lQ de dezembro de 1948, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e úl
timo registro: 24 de março de 1949 e 25 de dezembro do mesmo 
ano. Folhas ap:-oveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o no) 
de ordem do livro anterior. Na última folha do livro consta o 
vro apresenta algumas manchas amarelas devidas à ação do tem
registro 1.318 b, assinado pelo padre Humberto Frisch. O li
po. Etiqueta da lombada: LIVRO 45. Batizados. S. J. PINHTES. 
1949. 

3.1.289 46. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de aber
tura e de encerramento: 19 de julho de 1949 e 14 de dezembro do 
mesmo ano, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1949 
e 28 de setemb-o de 1950. Folhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa c ótima. Numera
ção: anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Na 
folha 1 consta a indicação do ano de 1949 e no verso dela, do 
ano de 1950. Etiqueta da lombada: LIVRO 46. BATIZADOS. 
S. JOSÉ DOS PINHAIS. 1949-1950. 

3 . 1. 290. 47. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de abeF 
tura e de encerramento: 6 de julho de 1950, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitular. Primeiro e último 
regist"o: 29 de setembro de 19.50 e 8 de agosto de 1951. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibi· 
lidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do 
livro anterior. No verso da folha 27 consta a indicação do ano 
de 1951. Etiqueta da lombada: LIVRO 47. BATIZADOS. S. 

JOSE DOS PINHAIS. 1950-1951. 
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Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 8 de agosto de 1951 e 15 de junho de 1952. Folhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro 
anterior. Na folha 50 consta a indicação do ano de 1952. Eti
queta da lombada: LIVRO 48. BATIZADOS. S. lOS!!: DOS [PI
NHAIS]. 1951-19[52]. 

3 . 1. 292 . 49 . 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhai~. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de março de 1952, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 15 de junho de 1952 e 11 de outubro 
de 1953. Folhas aproveitadas: 200. com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Na folha 67 co"!sta a indicação 
do ano de 1953. Etiqueta da lombada: LIVRO 49. BATIZA
DOS. S. I. DOS PINHAIS. 1952-1953. 

3 . 1. 293 . 50. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pi!'lhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 5 de agosto de 1953, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 2 de novembro de 1953 e 3 de julho 
de 1955. Folhas aproveitad~.s: 200, com ru rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Nas folhas 1 e 135 consta a in
dicação dos anos de 1954 e 1955. Etiqueta da lombada: LIVRO 
50. BATIZADOS. S. J. DOS PINHAIS. 1953-1955. 

3.1.294. 51 b. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 7 de fevereiro de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 3 de julho de 1955 e 16 de dezembro 
de 1956. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 11. BATIZADOS. S. JOSl! DOS PINHAIS. ]955-1956. 
Esta etiqueta está manchada. 

3.1. 295 . 52 b. 

Livro de batizados da paróquia de São 
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assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 25 de dezembro de 1956 e 3 de dezem
bro de 1958. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
J. Mazzarotto. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuan
do o nQ de ordem dOI livro anterior. Desde o verso da folha 65, 
a assinatura do padre Pedro Fuss foi feita com carimbo. No ver
so da folha 1 consta a indicação do ano de 1957. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 52. BATIZADOS. S. JOSÉ dos PINH. 1956-
1958. 

3 . 1. 296. 53 b. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 1 Q de dezembro de 1958, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 28 de novembro de 1958 
e 28 de janeiro de 1962. Folhas aproveitadas: 200, com a ru
brica de + Jerônimo, Vigário Geral. O registro nQ 524, no verso 
da folha 60, apresenta, na mar}em esquerda, apenas a indicação 
do nome do batizando e a anotação de anulado - sem efeito, com 
a assinatura do padre, local e data. O registro Q 296, no verso 
da folha 160, apresenta a anotação sem efeito e a assinatura do 
padre vigário. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livro anterior. Nas folhas 8, 68, 131 
e no verso da 196 constam, respectivamente, as indicações dos 
anos de 1959, 1960, 1961 e 1962. Etiqueta da lombada: LIVRO 
NQ 53 b - BATIZADOS - SÃO lOS!; DOS PINHAIS. 1958-
1962. 

3 . 1. 297. Batizados (b) 54. 

Livro de batizados [da paróquia de São José dos Pinhais] . 
Termos de abertura e de encerramento: 29 de janeiro de 1962, 
assinados por Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No termo de 
abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último 
registro: 28 de janeiro de 1962 e 4 de dezembro de 1964. Fo
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. O registro nQ 138, na folha 148, com o nome do bati
zando na margem esquerda, está sem efeito. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro an
terior. A assinattlra do padre Pedro Fuss foi feita com carim
bo. Na folha 63 consta a indicação do ano de 1963. Etiqueta 
da lombada: LIVRO LIV. BATIZADOS .S. JOSÉ DOS PI
NHAIS. 
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3.1. 298. Baitzados (b) SS. 

Livro de batizados da par6quia de [São José dos Pinhais] . 
Termos de abertura e de encerramento: 26 de outubro de 1964, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação do nQ do livro e 
da par6quia no termo de abertura. Primeiro e último registro: 
6 de dezembro de 1964 e 23 de julho de 1967. Folhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário Geral. Legi· 
bilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro anterior. A assinatura do Pe. Pedro Fuss foi feita com 
carimbo. Diversos registros não apresentam a assinatura do vi· 
gário. Na folha 8 consta a indicação do ano de 1965. Não há 
etiqueta na lombada do livro. 

3.1.299. IVQ Livro de Baptismos. 2. Duplicata. 1937. São 
Matheus. 

Livro de batizados da freguesia de N. Sa. da Assunção em 
S. Matheus [do Sul]. Termos de abertura e de encerramento: 13 
de julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Pen
teado Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Me
tropolitano. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 1937 e 
IS de março de 1939. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Pe. Camargo. Legibilidade: boa e 6tima. Numeração: anual, 
Anotação na folha 48: Visto, em visita pastoral. São Mateus, 
9-2-1938. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 6. Batizados. SÃO MATEUS. 1937. 

3.1.300. VIIQ Livro de Baptismos. 2. 1939. Par. de São Ma
teus. 1939. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de março de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartino Correia de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 19 de março de 1939 e IS de 
maio de 1941. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
nQ 'de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 

7. 'Batizados. SÁO MA TEUS . 1939. 

3.1. 301. VIIIQ Livro de Batismos. 2. Par. de São Mateus. 

1941. 

Livro de batizados de Nossa Senhora da Assunção em São 
Mateus [do Sul]. Termos de abertura e de encerramento: 2 de 
julho de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. primeiro e 
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7 de novembro de 1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubri
ca do Mons. Lamartine. No verso das folhas 26 e 63 há alguns 
formulários que não foram preenchidos. Legibilidade: boa. Nu
meração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior, 
Anotação no verso da folha 18: Visto em visita pastoral. São 
Mateus, 23-10-1940. (ass.) Áttico, Arcebispo de Curitiba. Eti
quet ada lombada: LIVRO 8. Batizados. SÃO MATEUS. 1941. 

3.1.302. IX9 Livro de Batisados. Par6quia: São Mateus do 
Sul. 

Livro de batizados da par6quia de Nossa Senhora da Assun
ção de S. Mateus. Termos de abertura e de encerramento: 29 de 
setembro de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 7 de novembro 
de 1943 e 2 de dezembro de 1945. Folhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Nume
ração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. Eti
queta da lombada: LIVR 9. Batizados. SÁO MATEUS. 1943. 

3.1 .303. X Livro de Batisados. Par6quia: São Mateus do Sul. 
1945, 1946-1947. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de março de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamaritne C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 2 de dezembro de 1945 e o último, de 14 de setembro 
de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Alguns formulários não foram preenchidos. Legibili· 
dade: 6tima. Numeração: anual. continuando o n9 de ordem do 
livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 10. Batizados SÃO 
MATEUS. 1945. 

3.1. 304. XI Livro de Batisados. Duplicata. Par6quia: São 
Mateus do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de agosto de 1947, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 14 de setembro de 1947 e 3 de se
tembro de 1949. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Alguns formulários não foram preenchidos. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o n9 de or
dem do livro anterior. Algumas assinaturas do vigário foram fei
tas com carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 11. Batizados. 
SÃO MATEUS. 
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3.1. 305. XII. 1949-1951. Livro de Batisados duplicata. Paró
quia: São Mateus do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de março de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 4 de setembro de 1949 e 6 de outu
bro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Alguns formulários não foram preenchidos. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro ànterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 12. BATIZA· 
DOS. [SAO] MATEUS DO SUL. 1949-1951. 

3.1. 306. XIII. 1951. Livro de Batisados. Duplicata. Paró
quia de São Mateus do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de outubro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 6 de outubro de 1951 e 22 de 
janeiro de 1956. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Na indicação de ba
tizou-se, consta o nome do padre que batizou na margem esquer
da. Anotação na folha 84: Visto em V.st. Pastal. 22-8-1953. + 
Ucivil Ax. Matriz. Etiqueta da lombada: LIVRO XIII. Batiza
dos. S. MATEUS DO SUL. 1951-1956. 

3 . 1 . 307 . XIVQ Livro de Batizados da Paróquia de São Mateus 
do Súl. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de outubro de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 22 de janeiro de 1956 e 13 de julho de 
1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
XIV. Batizados. S. MATEUS DO SUL. 1955 [1956]-1959. 

3.1. 308. 11. Livro de Batisados. Paróquia de São Mateus. L
XV. 1956. 

Livro de batizados da paróquia de São Mateus do Sul. Ter
mos de abertura e de encerramento: 17 de junho de 1959, assina
dos por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. primeiro 
e último registro: 13 de julho de 195 ge lQ de setembro de 1962. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral, Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. A paritr do verso da folha 106, 
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as assinaturas do vigário foram feitas com carimbo. Etiqueta da 
lombada: LIVRO XV. BATIZADOS. S. MATEUS DO SUL. 
1959. 

3 . 1 . 309 . Batizados. Cúria. 
Livro de batizados da paróquia de Tijucas do Sul. Termos 

de abertura e de encerramento: 31 de janeiro de 1958, assinados 
por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro e úl· 
timo registro: 2 de fevereirCl de 1958 e 8 de março de 1964. Fo
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo 
Auxiliar. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. 
BATIZADOS. TIJUCA DO SUL. 1958-1964. 

3 . 1 . 310. Duplicata. Livro de Baptismos. Thomaz Coelho. VII. 
Livro de batizados de São Miguel de Tomaz Coelho. Ter

mos de abertura e de encerramento: 13 de julho e 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão 
de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e úl
timo registro: 5 de julho de ]936 e 3 de setembro de ]950. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibi
lidade: boa. Numeração: anual, começando com o n'" 43. Na 
folha 27 há um registro que apresenta dados relativos a abjura
ção e profissão de fé católica. No registro n'" 30, na folha 63, 
não há indicação da naturalidade dos pais, da residência e do no
me dos padrinhos. O documento não foi assinado pelo vigário. 
Anotações na folha 13 e no verso da 52: Visto, em visita pasto
ral. Tomaz Coelho, 8 de maio de ]938. (ass.) + Attico, Arce
bispo de Curtiba. Visto, em visita pastoral. Tomaz Coelho, 5-
12-1943. + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 7. BATIZADOS. TOMAZ COELHO. 1936-1950. 

* 
* * 

3.2. - LIVROS DE CASAMENTOS: 

As coleções de livros de casamentos do Arquivo da Cúria Me
tropolitana de Curitiba, que também se encontram na sala do 1.0 
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Os livros possuem, na maior parte, etiquêta na capa e na 10m· 
bada. Na etiquêta da capa podem constar as indicações de Livro de 
Casamento, o n.o da chamada, as palavras Duplicata, 2.a Via ou Có
pia, a Paróquia e a(s) data(s) baliza(s). A etiquêta da lombada in
clui, de um modo mais ou menos geral, os seguintes dados: LIVRO, 
o n.O de chamada, a palavra CASAMENTOS, a paróquia, também 
em caixa alta, e a(s) data(s) baliza(s), que estão, na maioria. cor
retas (6). 

As coleções foram dispostas por local e em ordem cronológica, 
nas estantes e prateleiras, que seguem as dos livros de batizados, po
dendo ser localizadas com facilidade. 

Os registros de casamentos apresentam elementos para a histó
rial social, demográfica e eclesiástica. 

Os livros possuem formulários impressos, que foram preenchi
dos a tinta. 

Na primeira fôlha, sem numeração, há indicação da Arquidioce
se de Curitiba, do N.o do livro, que algumas vezes foi indicado, e 
do Livro de Casamentos, além do têrmo de abertura, que foi com
pletado, salvo exceções, datado e assinado. 

O têrmo de encerramento, no verso da última fôlha, sem nume
ração, foi, em geral, preenchido e apresenta a mesma data e assinatu
ra do têrmo de abertura. 

Nos têrmos de abertura e de encerramento pode constar o carim
bo da CORIA METROPOLITANA DE CURITIBA, o sêlo das ar
mas de DOM ATTICO EUSEBIO DA ROCHA, ARCEBISPO DE 
CURITIBA ou o carimbo do VIGARIO GERAL DA ARQUlDIO
CESE DE CURITIBA. 

Os têrmos de encerarmento, nos livros de 1936 a 1954, apresen
tam, na maioria, um carimbo da Secretaria Eclesiástica de Curitiba, 
com indicação de Registr., à pág. ou à f. do livro, taxa, local e data. 

As fôlhas são em número de 200, podendo incluir um total de 
800 registros de casamentos, em língua portuguesa, havendo formu
lários lJ.ue 
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Os documentos, a partir do ano de 1959, incluem, na mergem 
esquerda, os seguintes dados: N. o, podendo constar numeração anual, 
contiunação do n.o de ordem do livro anterior, numeração de 1 a 800 
ou sem indicação, Nomes, constando os nomes completos dos contra
tantes, ou apenas o(s) prenome(s). e Dispensados, podendo ser de pro
clamas, de afinidades em primeiro grau, e outras. 

Os documentos incluem os seguintes Itens: 

Dia, mês e ano do casamento. Local do casamento - matriz 
ou capela, podendo constar outro local. Nome do vigário ou do coad
jutor presente. Nome das testemunhas ou sem indicação. Nome dos 
contraentes. Idade dos contraentes ou sem indicação. Estado civil -
solteiro(a), viúvo(a), podendo incluir o nome doCa) falecido(a), ou sem 
indicação. Local do batismo, podendo constar a indicação do livro e 
da fôlha, ou sem anotação. Dia, mês e ano do batismo ou sem indi· 
cação. Filiação: legítima, ilegítima, natural, (de união) civil ou sem 
indicação. Nome dos pais, apenas o nome da mãe, sem indicaçãO! ou 
a anotação de falecido(a) (os). Paróquia em que moravam ou residiam, 
podendo apresentar o enderêço, ou sem indicação. E para constar 
foi lavrado o assento. Vigário que assinou o documento, podendo 
constar a assinatura feita com carimbo. 

A legibilidade dos documentos é boa ou ótima. 

Há livros que apresentam visto(s) dado(s) em visita(s) pasto
ral(ais), com indicação do local, data e assinatura de + Áttico, Are. 
de Curitiba, de + Jerônimo, Bispo Auxiliar, de + Inácio Krause, C. 
M., Bispo de Shunset e Auxiliar de Curitiba, de + Pedro Fedalto, 
Bispo Auxiliar, ou de + Manuel, Are. Metrop. 

Nos livros de casamentos não há tábua de conteúdo. 

O Arquivo possui as seguintes coleções de livros de casamentos: 

3.2.1. 

• 
ESTANTE: 3. 
PRATELEIRA: 2. 

Livro V de Casamentos (Duplicata) de 1937. 

Livro de casamentos da freguesia de S. Ana em Abranches. 
Termos de abertura e de encerramento: 14 de outubro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secre
tário, e pelo Mons. Lamartine Correia e Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de janeiro de 1937 e 14 de maio 
de 1960. Folhas aproveitadas: 200, com a mbrica dd Pe. 
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go. Não foram preenchidos formulários nas folhas 28 v, 35, 50 
v, 58, 65 v, 107, 121, 129 v, 140 v, 159 v e 167. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual. Há anotações de lispensa de procla
mas, Santas Missões, 8 meses amasíados e -de dispensado dos pre
gões. Anotação na folha 25: Visto em visita pastoral. Abran
ches, 8-6-1941. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Ano
tação no verso da folha 106 referente ao seguinte: Tendo sido no
meado pároco desta paróquia, por provisão de 29-VII-1957, co
meço hoje a escrituração deste livro. (ass.) Pe. João Pitori, C. 
M. Etiqueta da lombada: LIVRO 5. CASAMENTOS. ABRAN
CHES. 1937-1960. 

3.2.2. N9 19. Duplicata. Assunguy. Casamentos. 10 outu
bro 1936-9 fevereiro 1946. 

Livro de casamentos da freguesia de Assungui de Cima. Ter
mos de abertura e de encerramento: 12 e 13 de julro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. A as
sinatura dos dois termos foi feita com carimbo. Primeiro e últi
mo registro: correspondem às datas indicadas no título. Folhas 
aproveitadas: 184 de 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Não 
foram preenchidos os formulários do verso da folha 184 até a 
200. Legibilidade: boa. Os registros não foram numerados. Há 
anotações de dispensa de 29 grau de consaguinidade simples e de 
39 grau de consanguinidade colateral. Anotações na folha 3 e no 
verso da 89: Visto. Botiatuva, 2 [de] fevereiro de 1937. (ass.) + 
Attico, Arcebispo de Curitiba. Visto. Curitiba. 20-6-1953. (ass.) 
+ Attico, Arcebispo dc Curtiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
1. Casamentos. ASSUNGUI. 1936. 

3.2.3. Livro de Casamentos. Paróquia do Senhor Bom J e
sus de Curitiba. N9 1. (I). 

Termos de abertura e de encerramento: 25 de setembro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Capitular. Primeiro e último registro: 3 de junho de 1951 e 2 
de fevereiro de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Não foram preeschidos formulários nas 
folhas 59 e 74 v. Legibilidade: 6t1ma. Numeração dos documen
tos: 1 a 797. Há anotações de dispensa do impedimento cano 
de "mixta religio" e de dois proclamas. Anotações no verso da 
folha 62 e nas folhas 63 e 72: A certidão de batismo diz filho 
natural de ............ , nascido aos ............ Ela grave-
mente doente na Santa Casa de Miseric6rdia. O casamento foi 
realizado no hospital da CIuz 
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ambos doentes de cama. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. CA
SAMENTOS. SENHOR BOM JESUS. 1951-1957. 

3.2.4. Livro de Casamentos. Paróquia do Senhor Bom J e
sus de Curitiba. N9 2. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de outubro dI! 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
No termo de abertura não consta a indicação da paróquia. Pri· 
meiro e último registro: 5 de fevereiro de 1957 e 23 de fevereiro 
de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
1 a 800. Etiqueta da lombada: 2. 

3.2.5. Livro de Casamentos. Paróquia de [do] Senhor Bom 
Jesus. Curitiba. N9 3. 

Termos de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 
1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 23 de fevereiro de 1963 e 10 de no
vembro de 1965. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + 
Jerônimo, Vigário Geral. No verso da folha 94 há um cartão 
indicando o nome dos contraentes, a data do casamento, a folha, 
o número e o livro onde se encontra o registro. O referido car·· 
tão apresenta um carimbo da paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba. Legibilidade: 6tima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. Etiqueta da lombada: 3. 

3.2.6. 39 LIVRO DE CASAMENTOS DA IGREJA DO S. 
B. JESUS DO CABRAL. DUPLICATA. 

Termo de abertura: 19 de julho de 1936, assinado pelo Pe. 
João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Exa. 
Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. O termo de encerramen
to não foi datado e nem assinado. Primeiro e último registro: 7 
de janeiro de 1937 e 16 de abril de 1949. Folhas aproveitadas: 
ração: de 1937 a 1944 é anual; os registros de 1945 foram nu-
200, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Nume
merados apenas até o n9 40, na folha 130; de 1946 a 1948 os 
registros foram numerados de 1 a 223, iniciando nova numeração 
em 1949. A ordem cronológica dos documentos não foi seguida 
perfeitamente, havendo, entre os registros de 1947, outros data
dos de 1946, 1940 e 1938. Anotação na folha 76: Visto. Curi
tiba, 24-9-1941. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etique
ta da lombada: LIVRO 3. BATIZADOS. 
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3 .2 .7 . IV9 Livro de Casamentos da. Igreja do S. B. Jesus de 
Cabral. Curitiba. (Duplicata). 

Termos de abertura e de encerramento: 13 de abril de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 18 de outubro de 1947 e 19 de feve
reiro de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Estão inutilizados e apresentam a assinatura do pa
dre os formulários das folhas 174 v, 175, 180 v e 181. No 
verso da folha 189 há um registro com dados incompletos. Le
gibilidade: regular. Numeração: anual. Em alguns registros 
consta a indicação in extremis. Na folha 1 constam quatro re
gistros de casamentos datados de 1947, passando, em seguida, pa
ra os de 1949. As datas balizas são: 1947 e 1955. Etiqueta da 
lombada: LIVRO IV. CASAMENTOS. CABRAL. 1949 [1947] 
a 1955. 

3.2.8. Casamentos. Livro 5. 195 5a 1960. 

Livro de casamentos [da paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Cabral]. Termos de abertura e de encerramento: 20 de junho de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
No termo de abertura não consta a indicação da paróquia. Pri
meiro e último registro: 12 de fevereiro de 1955 e 31 de dezem
bro de 1960. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
J. Mazzarotto. Entre as folhas 199 e 200 foi colada uma outra, 
sem numeração, que inclui dois registros de casamentos com a 
seguinte anotação: Este(s) casamento(s) encontra(m)-se regis
trado(s) nesta paróquia no livro cópia n9 5 (cinco), folhas 199 
(cento e noventa e nove), sob número 140, 141, e assinatura do 
vigário. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
n9 de ordem do livro anterior. Há anotação de legitimação in ex
tremis e de grátis. Anotação no verso da folha 76: Visto em vi
sita pastoral. As 24-11-1957. (ass.) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. 
Na etiqueta da capa foi riscada a palavra duplicata. Etiqueta da 
lombada: LIVRO N9 5. CASAMENTOS. CABRAL. 1955-1960. 

3.2.7. Livro n9 6 de Casamentos. 

Livro de casamentos [da paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Cabral]. Termos de abertura e de encerramento: sem data, assi
nados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação do n9 do livro e 
da paróquia no termo de abertura. Primeiro e último registro: 5 
de janeiro de 1961 e 6 de março de 1965. Folhas aproveitadas: 
200, 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 256-

meração: anual. Anotações no verso da folha 77 e na 180: Visto 
em visita pastoral. Aos 24-6-62. (ass.) + Jerônimo, Bispo Au
xiliar. Visto em visita pastoral - 8-XI-64. (ass.) + Jerônimo, 
Bispo Auxiliar. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. CASAMEN
TOS. CABRAL. 1961-1965. 

3.2.10. Cathedral. 32. 

Livro de casamentos da freguesia de Nossa Senhora da Luz, 
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 17 de junho 
de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Fa
ria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Primeiro e último registro: 19 de janeiro de 1936 e 22 
de dezembro de 1937. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Pe. Camargo. No verso da folha 163 há um registro com a 
indicação de sem efeito. Legibilidade: ótima. Os registros não 
foram numerados . Etiqueta da lombada: LIVRO 32. CASA
MENTOS. CATEDRAL. 1936-1937. 

3.2.11. 339 Livro de Casamentos da Paróquia de Na. Sa. da 
Luz de Curitiba. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 10 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
rai e pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretário. 
primeiro e último registro: 23 de dezembro de 1937 e 27 de abril 
de 1940. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Ca
margo. No verso da folha 102 há um registro sem efeito, o qual 
foi anotado na última foura do livro, que não é numerada. No 
final deste registro há uma anotação referente ao seguinte: Vide 
supra: f. 102 v., N9 14 (deste livro). Os dois registros foram 
assinados pelo vigário Pe. Ladislau Kula. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, começando com o n9 384. Ela foi feita com 
carimbo numerador. Anotação no verso da folha: Visto. Curitiba, 
25-9-1941 . (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 33. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1937-
1940. 

3.2.12. 349. Casamentos. Catedral. 

Livro de casamentos da paróquia de N. Sa. da Luz - Cate
dral, em Curitiba. Termos de abertura e de encerramento: 9 de 
janeiro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 27 de abril de 1940 
e 14 de novembro de 1942. Folhas aproveitadas: 200. com a 
rubrica 
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anotado o nome. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. No rodapé da folha 
166 há uma anotação referente ao seguinte: Na duplicata deste 
livro, este assentamento foi lançado à f. 161 v., NQ 101. Etique
ta da lombada: LIVRO 34. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1940-
1942. 

3.2.13. Duplicata. NQ 35. Casamentos. Par6quia de Na. Sa. 
da Luz. 

Livro de casamentos da paróquia de N. Sa. da Luz. Cate
dral. Termos de abertura e de encerramento: 30 de outubro de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 11 de outubro de 1942 e 23 
de junho de 1945. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da folha 188 há um fo"mulário, quz 
não foi preenchido .Na folha 197 há um registro no qU'l1 faltam 
os dados sobre os contraentes. Legibilidade: 6tima. Numeração: 
anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 35. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1942-1945. 

3.2.14. Duplicata. (Cúria). 2\1 Via. N.Q 36. Casamentos. 
Cúria. Par6quia de Na. Sa. da Luz. 

Livro de casamentos da Sé Metropolitana de N. Sa. da Luz 
de Curitiba. Termos de abertura e de encerramento: 25 de fe
vereiro de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Junto ao termo de abertura há as seguintes indi
cações: Duplicata. Cúria. 2\1 Via. Primeiro e último registro: 
23 de junho de 1945 e 4 de junho de 1947. Folhas aproveitadas: 
200, com a rubrica do Mons. Lamartine. Nas folhas 4 e 29 há 
um registro no qual não foram anotados os dados sobre os con
traentes .Nas folhas 6 e 11 há formulários que não foram preen
chidos. No verso da folha 24 consta a seguinte indicação: cl dispo 
2Q gr. revalida. Legibilidade: boa. Numeração: foram numera
dos apenas os registros de 1 a 280, continuando o nQ de o"dem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 36. CASAMEN
TOS. CATEDRAL. 1945-1947. 

3.2.15. NQ 37. Casamentos. Cúria. 

Livro de casamentos da pa .. óquia de Nossa Senhora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 24 de junho de 1947, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 7 de junho de 1947 e 21 de junho de 
1949. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: 6tima. Os 
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Etiqueta da lombada: LIVRO 37. CASAMENTOS. CATEDRAL. 
1947-1949. 

3.2.16. NQ 38. Cas:.mentos. 

Livro de casamentos da paróquia de Nossa Seahora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 13 de abril de 1949, assi
nados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 23 de junho de 1949 e 19 de maio de 
1951. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. No verso da folha 138, o registro, que deveria trazer o n') 
552, está sem numeração. Etiqueta da lombada: LIVRO 38. 
CASAMENTOS. CATEDRAL. 1949-1951. 

3.2.17. NQ 39. Paróquia de Na. Sa. da Luz. Catedral. 

Termos de abertura e de encerramento: 3 de junho de 1951, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 19 de maio de 1951 e 26 de 
dezembro de 1953. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da folha 23 há indicação de nome 
e de registro à página [folha] .... Legibilidade: ótima. Nu
meração dos documentos: 1 a 799. Etiqueta da lombada: LI
VRO 39. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1951-1953. 

3.2.18. NQ 40. Casamentos da Catedral. 1953 a 1957. 

Livro de casamentos da paróquia de Nossa Senhora da Luz 
- Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 5 de maio 
de 1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Embora o termo de abertura seja daquela data, o 
primeiro registro é de 26 de dezembro de 1953 e o último, de 
23 de fevereiro de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a ru
brica do Mons. Lamartine. No verso da folha 23 há um for
mulário, que não foi preenchido. Legibilidade: ótima. Nume· 
ração dos documentos: 1 a 600, das folhas 1 a 150, não sendo 
numerados os demais. Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 40. 
CASAMENTOS. CATEDRAL. 1953-1957. 

3.2.19. NQ 41. Casamentos da Catedral. 

Livro de casamentos da paróquia de N. Sa. da Luz - Ca
tedral. Termos de abertura e de encerramento: 15 de março de 
1957, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 23 de fevereiro de f957 e 28 
de janeiro de 1961. Folhas aproveitadas: 200, 
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tro com a seguinte anotação: Sem efeito, realizado na Igreja do 
Santa Teresinha. No verso da folha 158 há um formulário com 
a indicação sem efeito. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 800. Na folha 174 consta um registro datado 
de 1948 com a seguinte anotação: Obs. Não l'oi registrado na 
época. As datas balizas são: 1948 e 1961. Etiqueta da lomba
da: LIVRO 41. Casamentos. CATEDRAL. 1957 [1948]-1961. 

3.2.20. NQ 42. 

Livro de casamentos da paróquia de Nossa Senho~a da Luz 
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 15 de fe

vereiro de 1961, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vi· 
gário Geral. Primeiro e último registro: 28 de janeiro de 1961 
e 24 de dezembro de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a 
rúbrica de + Jernôimo, Vigário Geral. No verso da folha 21 
e na primeira parte da folha 22 os registros foram anulados por
que estão repetidos. Foi acrescentada, no final do livro, uma 
folha com quatro registros de nQs 797, 798, 799 e 800, assina
dos pelo vigário. Nesta folha há um selo branco da paróquia de 
N. Sa. da Luz de Curitiba. Legibilidade: ótima. Numeração 
dos documentos: 1 a 800. Etiqueta da lombada: LIVRO N" 
42. CASAMENTOS . CATEDRAL. 1961-1966. 

3.2.21. 1 Q Livro de Casamentos da Paróquia do Im. Cora
ção de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 23 de dezembro 
de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Fa
ria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Na primeira folha. sem numeração, não há indicaçâo do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 1937 e 
7 de fevereiro de 1945. Folhas aproveitadas: 200, com a rú
brica do Pe. Camargo. Não foi preenchido um formulário no 
verso da folha 21 e outro na folha 90. Legibilidade: boa. Nu
meração: anual, a partir do ano de 1944, do último registro do 
verso da folha 170 até o verso da folha 197: os registros do 
ano de 1945 foram numerados de 1 a 13, do último registro do 
verso da folha 197 até a folha 200. A assinatura do vigário, 
nos registros da folha 1 e da primeira parte da folha 2, foi feita 
com carimbo. No verso da folha 9 e na seguinte há dois regis
tros que apresentam notas referentes ao seguinte: Não veio da 
Catedral a ata deste casamento. Os dois registros não foram 
assinados. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. CASAMENTOS. 
CORAÇÃO 
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Livro 2Q de Casamentos da paróquia do Coração de 
Maria. 

Termos de abertu~a e de encerramento: 26 de fevereiro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigáril) 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação 
do nQ do livro. primeiro e último registro: 10 de fevereiro de 
1945 e 10 de setembro de 1949. Folhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa e regular. 
Numeração: os registros de 1945 foram numerados de 9 a 183 
e os de 1946, de 184 a 191, sendo que os outros não apresen
tam numeração. Etiqueta da lombada: UVRO 2. CASAMEN 
TOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1945-1949. 

2.3.23. Livro 3'" de Casamentos da par6quia do Coração de 
Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 13 de abril de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do nQ do 
livro. Primeiro e último registro: 10 de setembro de 1949 e 27 
de fevereiro de 1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior e indo até a folha 
67; os outros registros não foram numerados. Não foram assi
nados os registros a partir do verso da folha 150 até o primeiro 
da folha 157 e do verso da folha 169 ao da 200. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 3. CASAMENTOS. CORAÇÃO DE MARIA. 
1949-1954. 

3 .2.24. Livro 4Q B. Casamentos da PARóQUIA do L Cora
ção de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 5 de maio de 1954, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de janeiro de 1954 e 11 de abril 
de 1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. O verso da folha 200 está riscado e não foi utilizado. 
Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: anual, do ano 
de 1955 a 1959. Os registros começaram a ser numerados a par
tir da folha 27 até o final do livro. No verso da folha 199 e na 
200 há Dotas, no fim de quatro registros, indicando que as ano
tações de casamentos acima referidas deveriam estar em outras 
folhas. O verso da folha 200 está riscado. Etiqueta da lombada: 
LIVRO NQ 4. CASAMENTOS. CORAÇÃO 
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2' via. Livro 5. B. Casamentos. P. Coração de Ma· 
ria. 

Termos de abertura e de encerramento: 30 de dezembro de 
1959, assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral, 
primeiro e último registro: 9 de janeiro de 1960 e 6 de maio de 
t967. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. Não foram preenchidos Os formulários no verso 
da folha 71. O registro nQ 43, da folha 177, não foi completado. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual. No livro consta a in
dicação dos anos de 1960 a 1963 e de 1965 a 1967. Na etitqueta 
da capa há um carimbo da paróquia do Coração de Maria -l

Curitiba. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.2.26. N 1 Q. Duplicata. Votuverava. Casamentos. 3 Setem
bro 1936 - 17 Setembro 1944. 

Livro de casamentos da freguesia de Votuverava, com sede em 
Rio Branco. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho 
de 1936, assinados pelo P. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. A 
assinatura dos dois têrmos foi feita com carimbo. Primeiro e últi
mo registro: correspondem às datas indicadas no título. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: 
boa. Os registros não foram numerados. Há anotações de dispen
sa de parentesco em 2Q grau. Há indicação de que foi corrigido, 
um dos registros, pelo frei Casimiro Maud, conforme o documen· 
to exato. Anotação no verso da fôlha 11: Visto - Botiatuva, 2 
de fevereiro de 1937. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Eti· 
quêta da lombada: LIVRO 1. Casamentos. VOTUVERAVA. 
1936. 

3.2.27. N 2. Duplicata. Casamentos. Votuverava. 

Livro de casamentos da Par6quia de Rio Branco do Sul. Têr
mos de abertura e de encerramento: 24 de Janeiro de 1938, as· 
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
primeiro e último registro: 2 de março de 1946 e 24 de dezem
bro de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Os registros não foram numera· 
dos. As datas-balizas são: 1946 e 1950. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 2. CASAMENTOS .VOTUVERAVA. 1938 [1946] -
1950. Há mais um livro NQ 2 de casamentos de Votuverava. Os 
livros apresentah têrmos de abertura e de encerramento com da
tas diferentes. Porém, 
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3.2.28. NI.' 2. Casamentos. Votuverava. Desde março 1946 
até 24 Dez. 1950 

Livro de casamentos da Paróquia de Votuverava. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 20 de janeiro de 1946, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 2 de março de 1946 e 24 de dezembro de 1950. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Os registros não foram numerados. E mal
guns registros há a seguinte indicação: Deveria estar na pág. 
[fôlha] . . . Por este motivo não foi seguida perfeitamente a 
ordem cronológica. As datas-balizas são: 1946 e 1950. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 86. VOTUVERAVA. CASAMENTOS. 
1946-1952 [1950]. 

3.2.29. CASAMENTOS 3. VOTUVERA VA. Duplicata. 

Livro de casamentos da Paróquia de Rio Branco do Sul. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de janeiro de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: lI.' de outubro de 1950 e 5 de outu· 
bro de 1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Os registros não foram numera
dos. Etiquêta da lombada: LIVRO NI.' 3 . CASAMENTOS. VO
TUVERAV A. 1950-1955. 

3 .2 . 30 . N 11.'. Duplicata. Tamandaré. Casamentos. 12 J e

lho 1936 - 5 Novembro 1947. 
Livro de casamentos da freguesia de Tamandaré. Têrmos de 

abertura e de encerramento: 9 de julho de 1936, assinados pelo 
Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. 
Ex(l Revm(l o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura dos dois 
têrmos foi feita com carimbo. Primeiro e último registro: 12 de 
julho de 1936 e 5 de novembro de 1947. Fôlhas aproveitadas: 
200, com a TÚbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Os re
gistros não foram numerados. Há anotações como: Foi eXigido 
juramento supletório, indicação da fôlha em que deveria constar 
o registro, Vejam-se os casamentos no livro de Votuverava des
de a pág. [fôlha] 57 até 59 inc!. (São deste livro) e Dispensa
do do impedimento de consanguinidade de 21.' grau. Os registros 
foram assinados com carimbo, havendo alguns sem assinatura. 
Anotação no verso da fôlha 6: Visto em visita pastoral. Botiatu
va,2 [de] fevereilO de 1937. (ass.) + Attico, Arcebispo de 
Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. Casamentos. TIMO
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• 
ESTANTE: 3. 

PRATELEIRA: 3. 

Par6quia Cristo Rei - Casamentos - C6pia. Livro: 
1: 25-XII-1937 /12-11-49. 1937 a 1949. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral, e pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secre
tário. Primeiro e último registro: correspondem às datas indica· 
das no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Nas fôlhas 3 e no verso da 58 há um registro incom
pleto, sendo que embaixo do primeiro consta a indicação casa
dos no civil. No verso da fôlha 154 há um registro sem efeito, 
que apresenta a seguinte anotação: Vide pág. [fôlha] 154/2. Na 
fôlha 195 há outro registro sem efeito. Legibilidade: 6tima. Os 
registros não foram numerados. Anotações no verso das fôlhas 
5 3e 98: Vi&to. Curitiba, 24-9-1941. (ass.) + Áttico, Arc. de 
Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO NQ 1. CASAMENTOS 
- CRISTO REI - 1937-1949. 

3.2.32. Casamentos - 2 - Duplicata [Duplicata]. 19-2-1949-
1955. 

Livro de casamentos de Cristo Rei. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 17 de dezembro de 1947, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 19 de fevereiro de 1949 e 26 de março de 1955. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. No 
verso da fôlha 61 há um registro incompleto. Na fôlha 77 há 
um formulário que não foi preenchido. Legibilidade: 6tima. Os 
registros não foram numerados. Na fôlha 32 foi anotada a pala
vra grátis. Etiquêta da lombada: LIVRO NQ 2. CASAMENTOS 
- CRISTO REI - 1949-1955. 

3.2.33. Casamentos. "Cristo Rei" - C6pia - 27-111-1955 -
3-11-65. 

Têrmos de abertura e de encerrame"to: 3 de maio de 1957, 
assinados pelo Côn. Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Embo
ra o têrmo de abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 
27 de março de 1955 e o último, de 3 de fevereiro de 1965. Fô
lhas aproveitadas: 200, 
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No verso da fôlha 53 o na 70 há registro sem efeito. No verso 
da fôlha 138 há registro anulado e na fôlha 189 e no verso da 
192 há registro sem valor. Legibilidade: ótima. Os registros não 
foram numerados. No verso da fôlha 171 e na 172 há anotações 
referentes ao seguinte: casamentos realizados em articulo mortis 
cf cautelas e justificação e casamento em periculo mortis. Ano
tações no verso das fôlhas 59 e 198. Visto, em visita pastoral. 
17-11-1957. (asso) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Visto, em visi· 
ta pastoral. 22-8-1965 o (ass.) + Jerônimo, B. Aux. Etiquêta 
da lombada: CASo 3. 1955. 

3.2.34. CASAMENTOS NO 1. 1951-195[9]. DUPLICATA. 

Livro de casamentos [da Paróquia de Nossa Senhora das 
Mercês]. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de novem
bro de 1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indi
cação do NO do livro e da paróquia no têrmo de abertura. Pri
meiro e último registro: 25 de setembro de 1951 e 30 de maio 
de 1959 o Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Na fÔlha 133 e no verso da 174 há um formulário que 
não foi preenchido. Na fôlha 167 há um registro incompleto, que 
apresenta a seguinte indicação: In articulo mortis. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentos: 1 a 800. No verso das f O. 
lhsa 8e 58 há indicação de casamento com referência à data, ao 

nome dos contraentes, ao livro, à fôlha e ao NO do registro. Na 
fOlha 129 há uma anotação de casamento nulo por existir vínculo 
anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 1 - CASAMENTOS -
MERC~. 1951-1959. 

3.2.35. Duplicata o Livro NO 2 - Casamentos o 

Livro de casamentos da Paróquia de Nossa Senhora das Mer
cês. Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de abril de 1959, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vig o Geral. Primeiro e 
último registro: 30 de maio de 1959 e 13 de fevereiro de 1965. 
FOlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + JerÔnimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
799. Na fÔlha 49, depois do NO 193, vêm os NOs 193 (bis) e 
193 (c). No verso da fôlha 94 há um registro de NO 376 e na 
fÔlha seguinte, um de NO 376 bis. No verso da fOlha 99 há, na 
margem esquerda, indicação do ano de 1962. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 2 - CASAMENTOS - MERC~. 
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3.2.36.4/ Livro IQ. Casamentos desde 1937 até 5 Fevereiro 1949. 
- Parochia do Portão. 

No termo de abertura consta como sendo registro de casa
mentos da Igreja de Agua Verde. Têrmos de abertura e de en
cerramento: lQ de julho de 1936, assinados pelo Pe .João R. de 
Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Ex' Revm' o Sr. 
Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último registro: 16 de ja
neiro de 1937 e 5 de fevereiro de 1949. Fôlhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica do Pe. Camargo. No verso da fôlha 12 há um 
registro incompleto e um formulário que não foi preenchido. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, até o ano de 1943; de 1944 
até 1949 os registros não foram numerados. O livro apresenta 
diversas anotações referentes ao seguinte: no verso da fôlha 6 
N. Os nubentes não são parentes; no verso da fôlha 7 N - O 
casamento foi de religião mista com as devidas can. formalida
des; no verso da fôlha 10 há anotação de que o casamento reali
zou-se nesta paróquia com licença do vigário do Cabral; dispensas 
de proclamas em virtude das faculdades das S. Missões; casamen
tos de reparação, e outras. Na fôlha 113 foi feita uma anota
ção, num dos registros, relativa ao seguinte: O assento que deve
ria ser lançado neste NQ o foi feito no NQ ... página [fôlha] 
119. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. CASAMENTOS. POR
TÃO. 1937-1939. 

3.2.37. /5 Livro 21'. Duplicata. Cazamentos desde 16 Fevereiro 
1949 . . . . Parochia do Portão. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 3 de março de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamratine C. de Miranda, Vigário Geral. 
No termos de abertura não consta a inilicação da paróquia. Pri
meiro e último registro: 16 de fevereiro de 1949 e 5 de dezem
bro de 1953. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. No verso da fôlha 124 há um formulário que não foi 
preenchido. Legibilidade: ótima. Os registros não foram numera
dos. Eles não seguem ordem cronológica perfeita. Na fôlha 10 
há uma anotação referente ao seguinte: Casamento Mixtae Re
ligionis com dispensa eclesiástica, e assinatura do padre. Na fô
lha 142 consta a seguinte anotação: Os dois estavam compromis
sados e viviam juntos por contrato no Cartório [do] Taboiio. Eti
queta da lombada: LIVRO 2. CASAMENTOS. PORTÃO. 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 266-

lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e 
último registro: 8 de dezembro de 1953 e 6 de dezembro de 1958. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. Lamartine. 
Na fôlha 101 há um registro inutilizado. Legibilidade: ótima. Os 
documentos não foram numerados. Etiquêta da lombada: LIVRO 
3. CASAMENTOS. PORTÃO. 1953/1958. 

3.2.39. 7 Registro de casamentos desde 20-XII-1958 até [1963]. 

Livro de casamentos do Portão. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 23 de fevereiro de 1959, assinados por + Jerôni
mo Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. Embora o têrmo de aber
tura seja daquela data, o primeiro registro é de 20 de dezembro 
de 1958 e o último, de 28 de dezembro de 1963. Fôlhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibili
dade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 798, sendo que 
no verso da fôlha 185 consta o registro N9 740 e na fôlha seguin
te, o N9 740 (a) e no verso da fôlha 194, Ó registro N9 775 (a) 
e na fôlha seguinte, o N9 775 (b). Anotação no verso da fô
lha 85: Visto, em visita pastoral, aos 15 de janeiro [de] 1961. 
(ass.) + Jerônimo, B. Auxiliar. Etiquêta da lombada: LIVRO 
4. CASAMENTOS. PORTÃO. 1958-1963. 

3.2.40. Paróquia do Portão. Casamentos NQ S. 

Livro de casamentos [da Paróquia do Portão]. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 9 de abril de 1965, assinados por 
Dom Jerônimo Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. No têrmo 
de abertura não consta a indicação da paróquia. Embora o têr
mo de abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 28 de 
dezembro de 1963 e último, de 14 de dezembro de 1968. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxi
liar. O registro N9 135, no verso da fôlha 34, foi inutilizado, ten
do sido feito novamente com o mesmo número. O registro NQ 
158, no verso da fôlha 40, apresenta apenas o nome dos contraen
tes, tendo sido anotado em seguida. Na fôlha 84, há dois formu· 
lários que não foram preenchidos. No 'verso da fôlha 188 cons
ta, num dos formulários, apenas o nome dos contraentes e um 
risco sôbre o mesmo com a seguinte anotação: Realizaclo em Rio 
Azul - Ponta Grossa com instrumento canônico. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentos: 1 a 795 . Os nomes dos nu
bentes foram grifados a partir da fôlha 167 até a primeira parte 
da fôlha 199. Anotação no verso da fôlha 196: Visto, na Visita 
Pastoral. Em 21-10-1968. (ass.) + Pedro Fedalto, Bispo Au· 
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3.2.41. Livro IQ . Casamentos 11. 

Livro de casamentos [da Paróquia de Nossa Senhora do Ró
cio]. Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de março de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. No têrmo de abertura não consta a indicação da paró
quia. Primeiro e último registro: 15 de março de 1952 e 18 de 
maio de 1963. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 707, nos anos de 1952 a 1961, da fôlha 1 até o verso da 177; 
1 a 70, no ano de 1962, do verso da fôlha 177 até a 195 e de 1 
a 23, no ano de 1963, do verso daquela fôlha até o verso da 
200. No verso daquela fôlha e na 199 há indicação de casamen
to in extremis. Anotação no verso da fôlha 180: Visto, em Visita 
Pastoral. 25-3-62. (ass.) + Jerônimo, B. Aux. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 1. CASAMENTOS. RóCIO. 1952-1963. 

3.2.42. NQ 2. Livro de Casamentos da Freguesia de Sta. 
Cândida. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 17 de junho e 9 de 
julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Pentea
do Faria, por comissão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metro
politano. Primeiro e último registro: 26 de setembro de 1936 e 
11 de julho de 1961. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do, sendo que o primeiro foi inutilizado. Legibilidade: ótima. Nu
fôlha 138 e no verso da 147 há registro preenchido e riscado. No 
verso das fôlhas 139 e 148 há formulário que não foi preenchi
do, sendo que o primeiro foi inutilizado. Legibilidade: ótima. Nu
meração: os registros dos anos de 1936 a 1940 não foram nume
rados; a partir do ano de 1941, a numeração é anual. O livro 
apresenta indicação dos anos de 1949 a 1951 e de 1953 a 1955. 
No verso da fôlha 1 há dispensa de impedimento de religião. No 
verso da fôlha 134 há indicação de casamento de reparação in 
articulo mortis. Anotações nas fôlhas 1, 26, 38 e 58: Visto. S. 
Cândida, 11-10-1936. (ass.) + Attico, Arcebispo Metropoliano. 
Visto, em visita pastoral. Santa Cândida. 6-X-1940. (ass.) + 
Attico, Arc. de Curitiba. Visto, em visita pastoral. S. dndida, 
10-10-1943. (ass.) + Attico, Arc. de CiIritiba. Visto em visita 
pastoral .S. Cândida,6-X-1946. (ass.) + Attico, Arcebispo de 
Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO NO 
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3.2.43. B. 1936-1959. Livro de Casamentos N. 5. 1936-1959. 

Livro de casamentos da Paróquia de Santa Felicidade. Têr· 
mos de abertura e de encerramento: 29 de junho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comis· 
são de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro 
e último registro: 25 de julho de 1936 e 12 de dezembro de 1959. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Na 
fôlha 135 há um registro inutilizado e no verso da fôlha 150, 
um anulado. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começan
do com o N9 16. O livro apresenta indicação dos anos de 1938 
a 1946 e de 1950 a 1959. No verso da fôlha 4 consta a seguin
te anotação: Na presença do padre e das testemunhas foi feita a 
dispensa do impedimento de afinidade em 29 grau igual simples, 
sendo que os nubentes renovaram o consentimento matrimonif11 
em Campo Largo, seguindo a data. No verso da fôlha 28 há 
anotação de dispensa do impedimento de consanguinidade em 39 
grau e renovação do consenso. Há várias anotações de casamen
tos de reparação. Anotações no verso das fôlhas 25 e 52: Vis
to em visita pastoral. S. Felicidade, 7-7-1940. (ass.) + Áttico, 
Arc. de Curitiba. Visto, em visita pastoral. S. Felicidade, 30 
de janeiro de 1944. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 5. CASAMENTOS. SANTA FE· 
LICIDADE. 1936/1959. 

3.2.44. Livro de Casamentos N9 1 de São Francisco de Paula. 

Livro de casamentos da freguesia de S. Francisco de Paula. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de dezembro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex\l Revmll o Sr. Arcebispo Metropolitano. A as-, 
sinatura dos dois têrmos fof feita com carimbo. Primeiro e úl· 
timo registro: 6 de janeiro de 1937 e 27 de dezembro de 1947. 
Fôlhas aprovêitadas: 200, ~om a rubriaa do Pe. Camargo. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual. Anotàção da fôlha 137: 
Visto. S. Francisco de Paula, 15-12-1944. (ass .) + Áttico, Ar
cebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. CASAMEN
TOS. S. FRANCISCO DE PAULA. 1937-1947. 

3 .2.45 . Cas. Duplicata. 

Livro de casamentos da Paróquia de Santa Teresinha do Me
nino Jesus (Capital). Têrmos de abertura e de encerramento: 
20 de maio de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 30 
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bro de 1941 e 27 de agôsto de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os re
gistros não foram numerados. Na fôlha 200 há anotação de dis
pensados do impedimento de consanguinidade em 39 grau. Ano
tação na fôlha 45: Visto. Santa Teresinha, 15-12-1944 . (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo de C.'uritiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 
1. CASAMENTOS. SANTA TEREZINHA. 1941-1950. 

3.2.46. - Duplicata -

Livro de casamentos de Santa Teresinha. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 25 de janeiro de 1950, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda. Primeiro e último registro: 
27 de agôsto de 1950 e 25 de setembro de 1954. Fôlhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica do Mons. [amartine. Legibilidade: 
ótima. Os registros não foram numerados. No verso da fôlha 2 
há indicação de dispensa do impedimento de consanguinidade em 
29 grau igual simples. Etiquêta da lombada: LIVRO 11. CASA
MENTOS. STA. TEREZINHA. 1950-1954. 

3.2.47. LIVRO N. 3 - CASAMENTOS - STA. TEREZI
NHA. 1954-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de janeiro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Embora o têrmo de abertura seja daquela data, o primeiro 
registro é de 25 de setembro de 1954 e o último, de 25 de feve
reiro de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, êom a rubrica do Mons. 
J. Mauarotto. Legibilidade: 6tima. Os registros não foram nu
merados. O livro não apresenta nenhuma indicação na etiquêta da 
capa. Etiquêta da lombada: LIVRO N. 3 - CASAMENTOS 
- ST A. TEREZINHA. 1954-1958. 

3.2.48. LIVRO N. 4. CASAMENTOS. STA. TERESLNHA 
- 1958-1961. 

Livro de casamentos da Par6quia de Santa Teresinha. Têr
mos de abertura e de encerramento: 25 de março de 1958, as
sinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Na 
primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro 
e da rubrica no têrmo de abertura. Primeiro e último registro: 
1 Q de março de 1958 e 6 de maio de 1961. Fôlhas aproveita
das: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Na fô
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Pe. Albano Cavallin foi feita com carimbo. O livro não apre
senta nenhuma indicação na etiquêta da capa. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 4. CASAMENTOS. STA. TERESINHA. 1958-
1961. 

3.2.49. LIVRO 5. CASAMENTOS. SANTA TEREZINHA. 
1961-1964. 

Livro de casamentos [da Paróquia de Santa Teresinha]. Têr· 
mos de abertura e de encerramento: 4 de maio de 1961, assina
dos por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. No têrmo de 
abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último 
registro: 6 de maio de 1961 e 25 de abril de 1964. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. No 
verso da fôlha 3 há um registro incompleto. Legibilidade: óti
ma. Numeração dos documentos: 1 a 800. O livro não apre
senta nenhuma indicação na etiquêta da capa. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 5. CASAMENTOS. SANTA TEREZINHA. 1961-
1964. 

3.2.50. 

• 
ESTANTE: 3. 
PRATELEIRA: 4. 

Dupl. Livro 7. Casamentos. Araucária. 

Livro de casamentos da freguesia de Nossa Senhora dos Re
médios - Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 
13 de julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo 
Penteado Faria, por comissão de S. Ex' Revm' o Sr. Arcebis
po Metropolitano. Primeiro e último registro: 4 de julho de 1936 
e 10 de julho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Pe. Camargo. No verso da fôlha 181 há uma fôlha em ane· 
xo, contendo um registro assinado pelo vigário e com o carimbo 
de N. S' dos Remédios de Araucária. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, iniciando no ano de 1941. Etiquêta da lomba
da: LIVRO 7. CASAMENTOS. ARAUCARIA. 1936-1950. 

3.2.51. DUPLICATA NQ 8. LIVRO DE CASAMENTOS. 
ANOS: 1950-1962. ARAUCÁRIA. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de julho de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitu
lar. Primeiro e último registro: 11 de julho de 1950 e 26 de 
maio de 1962. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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Lamartine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual. Ao 
lado direito de alguns registros há as seguintes anotações: Eram 
unidos civilmente [há] 10 anos, são dispensados do impedimen· 
to de cunhadio; são dispensados do impedimento do parentesco 
no 39 grau misto de 29 igual simples (Cúria, 18-1-1952); eram 
amigados 36 anos, casamento de reparação no hispital, e outras. 
Etiquêta da lombada: 8. ARAUCÁRIA. CASAMENTOS. L. 
VIII/Cópia. 

3.2.52. 21C1 Via. N9 1. Livro de Casamentos da Paróquia de 
Batéias. 

Livro de casamentos da Paróquia de São Sebastião de Ba· 
téias. Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de agôsto de 
1957, assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e úl· 
timo registro: 7 de' setembro de 1957 e 8 de junho de 1968. Fô· 
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Au· 
xiliar. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. Em alguns registros aparecem indicações como: Não cons
tando impedimento algum, dispensados pelas Fac. "B" do impe
dimento de consanguinidade em 39 grau lateral atingente [al o 
29 grau, e outras. Anotação no verso. da fôlha 7: Visto. Batéias. 
19-IV-aprilis/1958. (ass.) + Assuero The Bassi. .. x. Episc
de . . . Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.2.53. 139 Livro de Casamentos da Freguesia de Campo Lar
go da Piedade. De 4 de junho de 1936 a 20 de ju
lho de 1941. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. ExlCl Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. 
Não foram preenchidos cinco formulários, sendo dois na fôlha 
64, um na 102 e dois na 179. Legibilidade: boa e ótima. Nume
ração: anual, a partir do ano de 1937, na fôlha 22. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 13. Casamentos. CAMPO LARGO. 1936. 

3.2.54. 149 Livro de Casamentos da Freguezia de Campo 
Largo da Piedade. De 20-7-941 a 21-12-946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de outubro de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e I1itimo 
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cadas no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Não foram preenchidos dois formulários, um na fô
lha 14 e outro na 47. Legibilidade: boa e 6tima. Numeração: 
anual, a partir do ano de 1942, no verso da fôlha 14. Em alguns 
registros há anotações como: Não constando impedimento al
gum, dispensado do impedimento de consanguinidade em 39 grau 
ating. ao 29 lateral, e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO 14. 
Casamentos. CAMPO LARGO. 1941. 

3.2.55. 159 Livro de Casamentos da Freguesia de Campo 
Largo da Piedade. De 21-12-946 a 7-5-951. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de dezembro de 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 21 de dezembro de 1946 e 
10 de dezembro de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, com a ru·· 
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração dos 
documentos: 1 a 800. Os registros não seguem a ordem cronol6-
gica. Em alguns registros aparecem indicações como: Não cons
tando impedimento algum, dispensados dos impedimentos de con
sanguinidade em 39 grau simples, e outras. As datas-balizas são: 
1946 e 1951. Etiquêta da lombada: LIVRO 15. CASAMENTO. 
CAMPO LARGO. 1946-1950 [1951]. 

3.2.56. 169 Livro de Casamentos da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade - de 11-12-1950 a 18-5-1955. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de julho de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capi
tular. Primeiro e último registro: correspondem às datas indica
das no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 
a 800. Em alguns registros há anotações como: Não constando 
impedimento algum, dispensados de imp. em 19 gr. lateral F. 
B., e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO 16. CASAMENTOS. 
CAMPO LARGO. 1950-1955. 

3.2.57. LIVRO DE CASAMENTOS N9 17 DA PARóQüIA 
DE CAMPO LARGO DA PIEDADE DE 20-V-1955 
a 22-VlI-1959. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de abril de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo .Fôlhas aproveitadas: 200, 
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zarotto.L egibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. Em alguns registros há anotações como: Não constando im
pedimento algum, dispensados pela Cúria do impedime,-to de con
sanguinidade em 2Q grau lat. simples, tendo ela abjurado o pro
testantismo e feito a profissão de fé católica, e outras. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 17 - CASAMENTOS - CAMPO LAR
GO. 1955-1959. 

3.2.58. - NQ 18. - LIVRO DE CASAMENTOS - DA 
DA FREGUESIA DE - CAMPO LARGO DA PIE
DADE. - DE 25-7-1959 a 8-2-1964. 

Livro de casamentos da Paróquia de N. S<' da Piedade de 
Campo Largo. Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de aflril 
de 1959, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: correspondem às datas indicadas no 
título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 800. Em diversos registros há a seguinte indicação: Não cons
tando impedimento algum. Etiquêta da lombada: LIVRO 18 -
CASAMENTOS - CAMPO LARGO. 1959-1964. 

3.2.59. - NQ 19. - LIVRO DE CASAMENTOS DA FRh
GUESIA DE CAMPO LARGO DA PIEDADE DE 
8-12-1964 a .9-10-1968. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de outubro de 
1962, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Aux. e 
Vig. Geral. Primeiro e último registro: correspondem às datas 
indicadas no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
+ Jerônimo, Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 800. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3 .2.60. Livro de Casamentos. Duplicata. Livro NQ 4Q. 

Livro de casamento!> da freguesia de N. S<' do Rosário de 
Colombo. Têrmos de abertura e de encerramento: 22 de de
zembro de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo P. Fand, 
por comissão do ExmQ RevmQ Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 9 de janeiro de 1937 e 9 de outub'o de 
1954. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo 
Na fôlha 5 3há um registro incompleto. Legibilidade: boa e re
guiar. Numeração: anual, começando no ano de 1948. A or
dem cronológica não foi seguida perfeitamente. O livro apresen
ta indicação dos anos de 1940 a 1942 e de 1948 
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guns registros há anotações como: Foi dispensado o parentesco, 
amasiado há oito anos, ambos da Paróquia de S. Cândida, fOI 
chamado p/ administrar os SS . à mulher, que depois faleceu, 
e outras. Anotação na fôlha 46: Visto. Colombo, 26-X-1940. 
(asss.) Áttico, Are. de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 
Nr.> 4. CASAMENTOS. COLOMBO. 1937 a 1954. 

3.2.61. Casamenots. LIVRO - NQ 5. DUPLICATA -

- Livro de casamentos de Colombo. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 28 de abril de 1955, assinados pelo Mons. Jerô
nImo Mazzarotto. Vig. Geral. Primeiro e último registro: 23 
de outubro de 1954 e 25 de janeiro de 1969. Fôlhas aproveita
das: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. Legibilidade: 
6tima. Numeração: foram numerados apenas os registros de 1954, 
que vão do NQ 36 ao 46, continuando o NQ de ordem do livro 
anterior. Em alguns registros conta(m), na parte inferior, o(os) 
prenome(s) dos contraentes. No verso da fôlha 17 consta a se
guinte anotação: Tomei posse da Par6quia, nesta data; 29/1/56. 
(ass.) Pe. Mário, Passionista. Anotação no verso da fôlha 38: 
Visto em Visita Pastoral. Colombo, 25-8-1957. (ass.) + Inácio 
Krause, C. M., Bispo de Shunteh e Auxiliar de Curitiba. Não há 
etiquêta na lombada do livro. 

3 .2 . 62 . B. Livro de Casamentos. Contenda, Serrinha, Catau
duva. 

Livro de casamentos de São João Batista. Contenda. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assinado!> 
pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de 
S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e úl
timo registro: 7 de setembro de 1936 e 15 de junho de 1953. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibili
dade: boa. Numeração: anual, sendo que inicia no ano de 194;. 
Nas fôlhas 1 a 5 há referência à presença do Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral e dispensas feitas por ocasião da visita pastoral. 
E malguns registros há anotações como: Dispensados do impe
dimento de consang. do 3Q grau tangente (ao] 2Q, e outras. Ano· 
tações no verso da fôlha 1 e na última fôlha sem numeração: 
Visto, em visita pastoral. Catanduva, 24 de novembro de 1936. 
(ass.) + Attico, Arcebispo Metropolitano. Visto em viSita pas

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 275-

3.2.64. N9 18 de 2-7-36 - 4-2-40. Livro de Casamentos. 
Duplicata. Lapa. 

Livro de casamentos da freguesia de S .Antônio da Lapa. 'fer
mos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão 
de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura 
dos dois têrmos foi feita com carimbo. Primeiro e último regIs
tro: correspondem às datas indicadas no título. Fôlhas aprovei· 
tadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo . Legibilidade: boa. 
Numeraçào: anual, começando com o N9 111. O livro apresen
ta indicação dos anos de 1937, 1939 e 1940. Em alguns regis
tros há anotações como: dispensa de proclamas, declaração de 
que os noivos são primos, dispensa do 29 grau de consanguinida
de por serem as mães dos noivos irmãs, dispensa do impedimento 
de "Mixtae Religionis" pela Cúria, os noivos viviam juntos, uni
dos há muito tempo, e outras. Anotação no verso da fôlha 30: 
Visto, em visita pastoral. Lapa, 15 de fevereiro de 1937. (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo Metropolitano. Etiquêta da lombada: LIVRO 
11\. Casamentos. LAPA. 1936-194U. 

3.2.64. Duplicata. Casam ntos. LAPA. 194 Oa 1944. N9 19. 

Livro de casamentos da freguesia da Lapa. Têrmos de abeI
tura e de encerramento: 6 de novembro de 1940, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na p~imeira 
fôlha, sem numeração, não há indicação do N9 do livro. Primei
ro e último registro: 6 de fevereiro de 1940 e 7 de maio de 
1944. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando 
o N9 de ordem do livro anterior. O livro apresenta indicação do~ 
anos de 1941 a 1944. Em alguns registros há anotações como: 
dispensa de proclamas, dispensa deconsanguinidade em 29 ou 3<,1 
grau pela Cúria, ad cautelam dispensados da "Hora legal", casa· 
mento no civil, e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO N9 19. 
CASAMENTOS - LAPA - 1940-1944. 

3.2.65. Livro de Casamentos N'l 21. 

Livro de casamentos de Santo Antônio da Lapa. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1947, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. PrimeIro 
e último registro: 9 de dezembro de 1947 e 15 de setembro de 
1951. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
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o NO 1113. O livro apresenta indicação dos anos de 1948. no ver
so da fôlha 8, 1949 e 1950 nas fôlhas 60 e 164. Em alguns re
gistros há anotações como: dispensa de proclamas, ad cautelam 
- dispensados de parentesco, dispensa do impedimento de con
sanguinidade de 20 grau, casamento no civil, e outras. Etiquêta 
da lombada: LIVRO NO 21. CASAMENTOS. LAPA. 1947/ 
1951. 

3.2.66. Casamentos. 22. 

Livro de casamentos de Santo Antônio da Lapa. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 13 de novembro de 1951, assmados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primel
m e último registro: 15 de setembro de 1951 e 11 de junho de 
1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martme. Os registros NO~ 170 e 180, no verso das fôlhas 164 e 
11;7, estão sem efeito. O formulário NO 199, no verso da fôlha 
172, não foi preenchido. Legibilidade: boa. Numeração: anual. 
contInuando o NO de ordem do livro anterior. O livro apresen
ta mdicação dos anos de 1952, no verso da fôlha 16, 1953, na 
fôlha 66, e 1954, no verso da fôlha 122. Em alguns registros há 
anotações como: dispensa de proclamas, dispensa do impedimen
to de consanguinidade em 3Q ou 20 grau, casame!1to in extremis, 
dispensa, pela Cúria, do impedimento de "mixtae religionis", e 
uotras. Anotação na última fôlha do livro: Visto, em Visita Pas
toral. Concluído. Arquive-se. Em 6 de maio de 1956. (ass.) 
+ Manuel, Arc. Metrop. Etiquêta da lombada: LIVRO NO 2':'. 
CASAMENTOS. LAPA. 1951/1955. 

3.2.67. Casamentos. 23. 2~ Via. 

Livro de casamentos da Paróquia da Lapa. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 5 de maio de 195"4, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 11 de junho de 1955 e 24 de ju'lho de 1959. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilida
de: boa. Numeração: anual, continuando o NO de ordem do li
vro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 1957 e 
1959, no verso da fôlha 91 e na 183. Em alguns registros há 
anotações como: dispensa de parentesco "ad cautelam", dispensa 
de proclamas, e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO NO 23. 
CASAMENTOS. LAPA 1955/1959. 

3 .2 . 68 . Casamentos. 24. 

Livro de casamentos da Lapa. Têrmos de abertura e de en
cerramento: 20 de janeiro de 1959, assinados por + Jerô:1imo 
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Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. Primeiro e último registro: 
28 de novembro de 1959 e 7 de setembro de 1963. Fô:has apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. No 
verso da fôlha 16 Ohá um formulário que não foi preenchido. 
Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, continuando o NQ 
de ordem do livro anterior. O ano de 1963 foi numerado apenas 
de a 90. No verso da primeira fôlha, sem numeração, consta um 
registro de casamento suplementar, pelo qual foi dada a data-ba
liza. Ele é válido porque apresenta a assinatura do Monsenhor 
Henrique Osv. Falarz, além do carimbo da Paróquia de S. An
tônio, Lapa - Paraná. O livro apresenta indicação dos anos de 
1960, no verso da fôlha 24, 1962, na fôlha 113, e de 1963, no 
verso da fôlha 160. Anotação no verso da fôlha 70: Visto, em 
Visita Pastoral . Lapa, 22-3-1961. (ass.) + Inácio Krause, C. 
M., Bispo Auxiliar de Curitiba. No livro consta, em papel avul
so, uma ata de casamento, datada de 24 de junho de 1962 e as
ssinada pelo Pe. Domingos S. Kadul, trazendo ainda o carim
bo da Paróquia de S. Antônio, Lapa - Paraná. Etiquêta da lom
bada: LIVRO NQ 24. CASAMENTOS. LAPA. 1959-1963. 

3.2.69. Casamentos. NQ 3. Murici. 

Livro de casamentos da freguesia do S. Coração de Jesus, 
Murici. Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex\! Revm~ o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 30 de agosto de 1937 e 29 de outubro 
de 1966. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com 
o NQ 22. Etiquêta da lombada: 1) 3; 2) Murici. CASAMEN
TOS. 

3.2.70. 1936-1942. Livro IV. Casamentos feitos na paróquia 
de Palmeira. 

Livro de casamentos da freguesia de N. Sa. da Conceição da 
Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho 
de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 27 de julho de 1936 e lQ de março de 
1942. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camar
go. Na folha 33 há um registro que apresenta uma anotação re
ferente ao seguinte: O casamento não se realizou, escrito por en
gano. O 
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çando no ano de 1938. A ordem cronol6gica não foi seguida per
feitamente porque depois da anotação de registros de 1937 há al
guns de 1936. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. Casamentos. PAL
MEIRA. 1936. 

3.2.71. NQ 5. Casamentos. Duplicata - Cúria. 

Livro de casamentos da freguesia de Nossa Senhora da Con
ceição de Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 30 
de outubro de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 11 de abril 
de 1942 e 11 de maio de 1947. Fólhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração: 
anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 5. Casamentos . PALMEIRA. 1942. 

3.2.72. Cúria Metropolitano [a]. Livro 6 de Casamentos da 
parochia de Palmeira . 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de janeiro úe 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 12 de maio de 1947 e 11 de 
abril de 1953. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mon~. 
Lamartine . Legibilidade: 6tima. Numera: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Do ano de 1953, os registros 
foram numerados de 1 a 7. Em alguns registros há anotações 
como: unidos civilmente há três anos, dispensa do impedimento 
de consanguinidade em 2'" e 3'" grau lateral, amancebados há 4 
meses, e outras. Anotação na folha 196: Visto em visita paro
quial. Prossiga-se. Em 20-1-1953. (ass.) + Manuel, Arcebispo 
Metropolitano. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. CASAMEN
TOS. PALMEIRA. 1947-1953. 

3 .2 . 73 . Cúria. Livro de Casamentos 7. 

Livro de batizados da par6quia de Palmeira. Termos de aber
tura e de encerramento: 3 de setembro de 1952, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na primeira fo
lha, sem numeração, não Ílã indicação do n'" do livro. Primeiro 
e último registro: 11 de abril de 1953 e 5 de fevereiro de 1958. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com o n'" 
23. Em alguns registros há anotações como: unidos civilmente 
há um ano, amasiados há 5 anos, e outras. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 7. CASAMENTOS. PALMEIRA. 
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3.2.74. Livro de Casamentos da parochia de Piraquara. Du
plicata. NQ 4 1937 [1936] a 1961. 

Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 31 de outubro de 193 e 25 de maio de 
1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camar
go. As folhas 1 e 11 não foram rubricadas. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual. começando com o nQ 18. Anotação na folha 
77: Visto em visita paroquial. Piraquara, 30-5-1948. (ass.) + 
Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. 
CASAMENTOS. PIRAQUARA. 1936-1961. 

3.2.75. Livro 4Q. Casamentos. Rio Branco do Sul. Dupli
cata. 

Termos de abertura e de encerramento: 12 de julho de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 5 de outubro de 1955 e 25 de julho de 
1960. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos~ 

foram numerados apenas os registros de 1956, 1957 e uma parte 
de 1958, do verso da folha 14 até a 108. Há rasuras em alguns 
documentos. Etiqueta da 10mlJada: LIVRO NQ 4 (2). CASA
MENTOS. RIO BRANCO. 1955-1960. 

3.2.76. Livro de Casamentos. N9 12. Duplicata. 

Livro de casamentos da freguesia do Bom Jesus em Rio Ne
gro. Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 2 de agosto de 1936 e 3 de junho de 
1941. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com o n'" 
98. Em alguns registro<i há anotações como: dispensa do impe
dimento de consanguinidade no 29 e 39 grau, unidos civilmente 
há alguns anos, amigados há 20 anos, dispensados do impedimen
to de mixtas religionis, dispensa de proclamas, dispensado de 
dois pregões, e outras. Algumas assinaturas dos registros foram 
feitas com carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 12. Casa
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3.2.77. Duplicata. Casamentos 41. 

Livro de casamentos de [do] Senhor Bom Jesus do Rio N e
gro. Termos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 
1941, assina.dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 17 de junho de 1941 e 
7 de setembro de 1946. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Não foi utilizado um formulário nas fo
lhas 62 e 112. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livro anterior. Em alguns registros 
h áanotações como: dispensa do impedimento de consanguinida·· 
de no 2Q e 39 grau, unidos civilmente há 8 anos, amigados há al
guns anos, dispensa de proclamas, casados civilmente há 4 me
ses, dispensa do impedimento de religião mista. e outras. Al
gumas assinaturas dos registros foram feitos com carimbo. Eti
queta da lombada: LIVRO 13. CASAMENTOS. RIO NEGRO. 
1941-194. 

3.2.78. Duplicata. Livro de casamentos NQ 14. 

Livro de casamentos da paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Rio Negro. Termos de abertura e de encerramento: 30 de de
zemb-o de 1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 9 de setembro de 1946 
e 19 de julho de 1950. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Não foram utilizados dois formulários no 
verso da folha 174. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, con
tinuando o n9 de ordem do livro anterior. A assir:atura dos re
gistros foi feita com carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 14. 
CASAMENTOS. RIO NEGRO. 1946-1950. 

3.2.79. IVQ Livro de Casamentos da Par6quia de São João 
do Triu:lfo. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 25 de julho de 1936 e 24 de novembro 
de 1945. Folhas aproveitadas: 200, com a t ubrica do Pe. Ca
margo. No verso da folha 37 há duas anotações iguais referentes 
ao seguinte: Inutilizado por ser repetição do assentamento da fo
lha 36 v. Legibilidade: ótima. Os registros não foram numera
dos: Etiqueta da lombada: LIVRO 4. Casamentos. TRIUNFO. 
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Incipit. 25 de novembro 1945. 5Q Livro de Casamen
tos. Paróquia de São João do Triunfo. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de dezembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 25 de novembro de 1945 e 
20 de janeiro de 955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da folha 177 há a seguinte anota
ção: Esta N. é sem efeito foi duplo V. N. 56, folha 176. Legi
bilidade: boa. Os registros não foram numerados. Há indica
ções de que os contraentes já eram unidos civilmente. Etiqueta 
da lombada: Livro 5. CASAMENTOS. TRIUNFO. 1945-1955. 

3.2.81. Incipit. 20-1-1955. 6Q B. Livro de Casamentos da 
parochia de São João do Triunfo. 20-1-1955. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de junho de 
1955, assinados pelo Mons. 'Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e ,último registro: 20 de janeiro de 1955 e 6 de dezem
bro de 1967. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando 
com o nQ 3. No verso da folha 147 há uma anotáção referente 
ao seguinte: N. B. Dispensados do impedimento de consanguini
dade de 3Q grau em linha colateral igual, pol' despacho da Cúria. 
Anotação no verso da folha 198: Visto em visita pastoral. São 
João do Triunfo, 21-10-1967. (ass.) + Inácio Krause, C. M., Bis
po de Shunteh. Não há etiqueta na lombada do livro. 

'\.2.82. CASAMENTOS 2. TlMONEIRA. 1947-1958. Du

plicata. 

Termos de abertura e de encerrame.,to: lQ de outubro de!. 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 13 de novembro de 1947 e 
22 de fevereiro de 1958. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Não toram preenchidos os formulários do 
verso da folha 11 O e da primeira parte da 111. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual, começando no ano deI95/l. Não há eti
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ESTANTE: 3. 

PRATELEIRA: 5. 

3.2.83. 211 Via - de 26-V-1936 a 10-7-1951. Livro llQ de 
Casamentos de Morretes. 

Livro de casamentos da freguesia de Morretes. Termo!! de 
abertura e de encerramento: 9 de julho de 1936, assinados pelo 
Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Exa. 
Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último regis
tro. 26 de maio de 1936 e 10 de julho de 1951. Folhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Não foram utilIZa
dos os formulários do verso das folhas 47, 53 e 80 e da pri
meira parte das folhas 48, 54 e 81. Não foi preenchido um f Ol

mulário na folha 83. Legibilidade: ótima e regular. Os regis
tros não foram numerados. Na folha 157 há indicação de tel 
sido realizado um casamento duas horas antes do contraente fa·· 
lecer, sendo o seu segundo matrimônio. Anotações nas folhas 44 
e 171: VistO. em visita pastoral. Morretes, 11-8-1940. (ass.) + 
Áttico, Arcebispo de Curitiba. Visto em Visita Pastoral. Em 15 
de Julho de 1952. (ass.) + Manoel, Arcebispo Metropolitanu. 
Etiqueta da lombada: LIVRO XI. CASAMENTOS. MORRE
TES. 1936-1951. A capa do livro está um pouco danificada. 

3.2.84. Casamentos. São José dos Pinhaes. 1936-1939. 

Livro de casamentos da freguesia de S. José dos PinhaIs. 
Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co· 
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. A as
sinatura 'dos dois termos foi feita com carimbo. Primeiro e úl 
timo registro:' 28 de julho de 1936 e 2 de setembro de 1939. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Le
gibilidade: boa. Numeração: anual, começando com o nQ 138; 
os registros do ano de 1937 foram numerados de 1 a 100. A par
tir da folha 52 até a 200 não há mais numeração. O livro apre
senta indlcaçao do ano de 1937 na folha 27. Há anotações de 
dispensa do impedimento de consanguinidade em 2Q e 31,1 grau. 
e outras. Anotação na folha 60: Visto, em visita pastoral. São 
José dos PinhaiS, 8-8-1937 . (ass.) + Áttico, Arcebispo de COO
tiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 19. Casamentos. S. J. PI
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3.2.85. Livro de Casamentos XX. 

Livro de casamentos de São José dos Pinhais. Termos de 
abertura e de encerramento: 13 de outubro de 1939, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 19 de agosto de 1939 e 11 de maio de 1942. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, sendo que a do ano de 
1941 continua em 1942, indo até o nQ 296. Daí em diante os re
-gistros não foram numerados. Em alguns registros há anota
ções como: dispensa de consanguinidade em 2Q grau simples igual 
ou 39 grau, dispensa de "disparitas cultus", de proclamas, e ou· 
tras. Etiqueta da lombada: LIVRO 20. Casamentos. S. J. PI
NHAES. 1939. 

3.2.86. Casamentos NQ 21. 

Livro de casamentos da paróquia de São José dos Pinhal!>. 
Termos de abertura e de encerramento: 25 de fevereiro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda. Termos de aber
tura e de encerramento: 22 de fevereiro de 1942 e 25 de dezem
bro de 1945. Folhas aproveitadas: 200, 'com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 27U, nos anos de 1942 a 1943; no ano de 1944 há duas nume
rações, uma de 271 a 298 c, paralela a esta, outra de 1 a 28, 
seguindo, depois, de 29 a 249. A numeração do ano de 1945 é 
regular e vai de 1 a 281. O livro apresenta anotações de dispensa 
de parentesco em 3Q grau simples igual. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 21. Casamentos. S. J. PINHAES. 1942. 

3.2.87. Casamentos 22. 

Livro de casamentos [de S. José dos Pinhais]. Termos de 
abertura e de encerramento: 25 de fevereiro de 1943, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. No ter
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e 
último registro: 28 de dezembro de 1945 e 13 de maio de 1949. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
No verso da folha 65 há um registro com a seguinte anotação: 
Inutilizado por ser o assentamento correspondente sem efeito. 
O Vigário. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. O livro apresenta in
dicação do ano de 1948 no verso da folha 128. Há anotações de 
dispensa de parentesco de 39 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 284-

em visita plstoral. São 10sé dos Pinhais, 24-2-1946. (ass.) + 
Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 22. 
Casamentos. S. 1. PINHAES. 1945. 

3.2.88. 23. 

Livro de casarnentos de São 10sé dos Pinhais. Termos de;: 
abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1947, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e 
último registro: 15 de maio de 1949 e 28 de maio de 1952. Fo
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. Na 
folha 34 há um registro, que apresenta uma anotação referente 
ao seguinte: Sem valor, por engano o assento foi registrado duas 
vezes, trazendo indicação da folha e do n9 , além da assinatura do 
padre Humberto Frisch. Legibilidade: boa. Numeração: anual, 
continuando o n? de ordem do livro anterior. O livro ap-esenta 
indicação dos anos de 1950, 1951 e 1952 no \"erso da folha 64 
e nas folhas 121 e 182. Há anotações de dispensa do impedimen
to de consanguinidade em 39 grau simp!es por S. Exa. Revma. 
dispensa de idade pelo Exmo. e Revmo. Arcebispo Metropolita
no, e outras. Etiqueta da lombada: LIVRO 23. CASAMEN
TOS. S. JOSE' DOS PINHAIS. 1949-1952. 

3.2.89. 24. 

Livro de casamentos de São 10sé dos Pinhais. Termós de 
abertura e de encerramento: 13 de novembro de 1951, assinadus 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 29 de maio de 1952 e 12 de junho de 1955. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o n? de or
dem do livro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 
1952, 1954 e 1955 nas folhas 40, 104 e no verso da 173. Eti
queta da lombada: LIVRO 24. Casamentos. S. 10SE' DOS PI
NHAIS. 1952 a 195~. 

3.2.90. Casamentos 25 b. 

Livro de casamentos de São José dos Pinhais. Termos ae 
abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 1955, assinados pe
lo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 12 de fevereiro de 1955 e 7 de novembro de 1959. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 1. Mazzawl
to. No verso da folha 192 há um formulário que não foi preen
Chido, eom a anotação de que o casamento realizou-se em 24-10-
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1959 e mandando ver fls. 109 v.-1I0. Legibilidade: boa. Nume
ração: anual, continuando o nll de ordem do livro anterior. O 
lIvro apresenta indicação do ano de 1957 na folha 86. A assi
natura do padre Pedro Fuss foi feita, desde a fdlha 117, com 
carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 25. CASAMENTOS. 
s. JOSE' DOS PINHAIS. 1955-1959. 

3.2.91. Casamentos. Livro 26 (b). 

Livro de casamentos [de São José dos Pinhais]. Termol> 
de abertura e de encerramento: 6 de abril de 1959, assinados por 
+ Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na primeira folha, sem 
numeração, não há indicação do nll do livro e da paróquia no 
termo de abertura. Primeiro e, último registro: 14 de novembro 
de 1959 e 10 de julho de 1965. Folhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica de + Jerônimo, Vigário Geral. No verso das folhas 
15. e 48 e na folha 49 há um formulário que não foi preenchi
do, sendo que os dois últimos apresentam os nlls 64 e 65. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nll de ordem 
do livro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 1960 
a 1965 nas folhas 10, 33, 67 v., 101, 152 v. e 181. A assinatura 
do padre Pedro Fuss foi feita com carimbo. Etiqueta da lombl
da: LIVRO XXVI. CASAMENTOS. S. JOSE' DOS PINHAIS 
1959-195. 

~.2.92. IV. Livro de Casamentos. 2. Duplicata. 1937. São 
Matheus. 

Livro de casamentos da fregueSIa de Nossa Senhora da As
sunção, S. Mateus. Termos de abertura e de encerramento: 14 
de outubro de 1936, assina"ios pelo PIe. João R. de Camargo 
Penteado Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo 
Metropolitano. A assinatura dos dois termos foi feita com ca
rimbo. Primeiro e último registro: 20 de janeiro de 1937 e 27 
de maio c'4e 1947. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Pe. Camargo. Nas folhas 35 e 160 e no verso das folhas 82, 139 
e 188 há um formulário que não foi preenchido. Legibilidade: 
6tima. Numeração: anual. Há anotações de dispensa do impe
dimento de consanguinidade em 2Q grau e de protestante rece
bido na S. Igreja Cat6lica. Anotações na folha 19 e no verso da 
79: Visto, em visita pastoral. S. Mateus, 9-2-1938. (ass.) + Atti
co, Arcebispo de Curtiba. Etiqueta da lombada: LIVRO IV. CA
SAMENTOS. S.:>.O MATEUS. 
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3.2.93. V. Livro de casamentos. Duplicata. Paróquia: São Ma
teus do Sul. 1947. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda. Primeiro 
e último registro: 31 de maio de 1947 e 5 de fevereiro de 1955. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Na folha 44 há um formulário que não foi preenchido. Legibili
dade: boa e ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de or
dem do livro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 
1947, 1948, 1950, 1953 e 1954. Há anotações de dispensa de eon
sanwinidade em 39 e 29 grau lateral igual duplo, indicação da 10-
lha, n9 ,livro, local e data, casamento de reparação e in articulo 
[mortis], a palavra grátis e anotação de conversão do protestan
tismo. A 'assinatura do padre Antonio Myszka foi feita com ca
runbo. Anotação no verso da folha 146: Visto em Visita Pasto
ral. Em 22-8-1953. (ass.) + Maanuel, Arcebispo Metropolitano. 
Etiqueta da lombada: LIVRO V. SÃO MATEUS DO SUL. CA
SAMENTOS. 1947-1955. 

3.2.94. VI. Livro de casamentos. Paróquia de São Mateu$ 
do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 5 de fevereiro de 1955 e 21 de 
julho de 1962. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mon~. 
J. Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o n9 de ordem do livro anterior. Há anotações de, por 
ser casado com ......• este casamento é nulo, casamento de re
paração, dispensa do impedimento de consanguinidade em 19 grau 
dI> linha colateral, e outras. A assinatura do vigário, Pe. Bro
nislau Bauer, foi feita, desde a folha 135, com carimbo. Etique
ta da lombada: LIVRO VI. CASAMENTOS. S. MATEUS UU 
SUL. 1955-1962. 

3.3. 

3.3.1. 

• 
ESTANTE: 1. 
PRATELEIRA: 7. 
LIVROS DIVERSOS. 

Paranaguá. Irmandade Na. Sa. Rosário. 

Livro da Irmandade de N. Sa. do Rosário de Paranagut. 
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sinados por Fran.co Pinhr.o da Fon.ca, Vis[itador]. Primeiro 
e último registro: 16 de junho de 1727 e 5 de dezembro de 1879. 
Documentos originais e cópias do original referentes ao seguin
te: Compromisso para o bom governo e regime da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário, colocada na igreja matriz da vila 
de Paranaguá do Bispado do Rio de Janeiro, cópia de indulgên
cia apostólica que gozava a Irmandade de N. Sa. do Rosário, 
padroeira da matriz da vila de Paranaguá, Vistos em correição, 
e outros. Os documentos constituem fonte para a hist6na social. 
eclesiástica e das instituições. Folhas aproveitadas: 18 de 24, com 
a rubrica de Pinhr.o. Há duas folhas soltas no começo do livro, 
que não foram numeradas, e três folhas soltas no final do livro; 
uma com o nQ 24. Não foi numerada a folha que segue à folha 
1. A maioria das folhas apresenta uma dupla numeração. Na 
penú1tima folha foi colado um documento relativo ao pagamen
to do exercicio de 1865-1866 pela Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário [de Paranaguá]. I,egibilidade: boa. A capa está da· 
nificada. O título do livro foi dado de acordo com os dados exis
tentes na capa. 

3.3.2. NQ 1. Tombo. Jatahy. 

Livro nQ 1 do Tombo de Jataí. Primeiro e último registro: 
23 de outubro de 1854 e 26 de outubro de 1904. Documentos re
ferentes ao seguinte: Requerimento e concessão para administrar 
sacramentos, bênção de capela e cemitério, despachos, faculda
des do Vigário da Vara, licença para crismar, Vice-Prefeitura dos 
Missionários Apostólicos Capuchinhos, licença para expor o SS. 
Sacramento na custódia, lei nC? 333, de 12 de abril de 1872, que 
criou uma freguesia no· distrito policial do Jataí, instalação do 
aldeamento de S. Pedro de Alcântara, provisão de Dom Lino Deo
dato Rodrigues de Carvalho sobre a criação, em Jataí, na Pro
víncia do Paraná, de uma freguesia sob a invocação de Nossa 
Senhora da Conceição, provisão de nomeação de vigário encomen
dado da freguesia de Nossa Senhora da Conoceição do Jataí, Re
gulamento do registro civil dos nascimentos, casamentos e 6ti
tos com o decreto NQ .5.604, de 25 de abril de 1874, carta pasto
ral do Bispo Diocesano Dom Lino Deodato de Carvalho sobre 
a renovação dos votos de batismo, Vigararia Geral da Província 
e suas atribuições, provisão de vigário encarregado das par6quias 
de Tibagi, Jataí e S. Jerônimo, Falecimento do Papa Leão XIll, 
Eleição do Papa Pio X, provisão de vigário de Iataí, e outros. 
Os documentos constituem fonte para a história social, admini~· 
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rubricas de Frei Timotheo, Frei Tim. ou Frei Timot. Não foram 
utilizados o verso da folha 20, a primeira parte da folha 21 e as 
folhas 24 a 148. No verso da folha 23 há um carimbo da Vi
gararia da Vara, Comarca de Castro - Paraná. Legibilidaae: 
má e ótima. Na capa constam duas etiquetas, uma com as indi
cações que dão o título ao livro e outra com a palavra TOMBO. 
Etiqueta da lombada: LIVRO do TOMBO de JATAI. 1854-1904. 

3.3.3. N9 9. Chronologico. S. Ped. 

Livro N9 9 Cronológico do aldeamento indígena de S. Pe
dro de Alcântara. Primeiro e último registro: 25 de março de 
1855 e 8 de abril de 1893. Documentos originais e cópias do ori
ginal referentes ao seguinte: Princípio e progresso do aldeamento 
Indígena de S. Pedro de Alcântara, Inauguração do aldeamento. 
Cópia de dois ofícios e uma tabela, Trabalho escravo: ind(gena 
e africano, Relações dos escravos pertencentes a S. JerÔnimo fI:

metidos para a Fábrica de Ferro de Ipanema, Relação dos indí
genas coroados e caiguás, Instruções, incluindo: Capítulo 19 -
Das colônias, sua duração e empregados; Capítulo 29 - Dos Mis· 
sionários Diretores; Capítulo 31 - Dos Administradores; Capí
tulo 49 - Dos Almoxarifes; Capítulo 59 - Dos demais empre
gados; Capítulo 61 - Disposições diversas. Novo projeto a que 
se refere o decreto n9 6.655, de 3 de junho de 1874, incluindo os 
seguintes capítulos: Capítulo 19 - Da revalidação das concessões 
antigas. Capítulo 21 - Das vendas que se tenham a efetuar: Ca
pitulo 39 - Da venda de terras à vista. Capítulo 49 - Disposi
ções gerais, e outras. Este livro é de grande importância histó
rica pois contém uma espécie de diário da vida do aldeamento de 
S. Pedro de Alcântara no período de 38 anos. Os documentos 
constItuem tonte para a história social, demográfica e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 34 de 100. Na primeira folha há 11m dI'
ClJmento escrito pelo Frei Timotheo de Castelnuovo, Missionári\} 
Apostólico Capuchinho. Neste documento ele faz referência à es
colha do lugar e como se iniciou a construção do aldeamento. As 
folhas, nas quais foram registradas as Instruções, estão numera· 
das de 1 a 10. As outras não apresentam numeração. As folhas 
não foram rubricadas. Legibilidade: má. O livro está danüicado. 
havendo borrões de tinta em algumas folhas. A capa está rasga
da. Etiquetas da capa: N9 9. Chronologico. S. Ped.; a outra apre
senta a indicação CHRONOLOGICO e está rasgada. Etiqueta da 
lombada: CRONOLOGIA. ALDEAMENTO de S. PEDRO Al.
CANTARA. 1855-1893. Esta etiqueta está danificaa/t 
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3.3.4. CAIXA PIA . BISPADO. 

Livro que serviu para o registro do movime.1to da Caixa PIa 
do BIspado. Termos de abertura e de encerramento: 19 de ou
tubro de 1894, assinados pelo Pe. Alberto José Gonçalves . .l:'n
melro e último registro: 31 de outubro de 1894 e 31 de março 
de 1905. Documentos originais, incluindo cabeçalho impresso 
com as seguintes indicações: CAIXA PIA DO BISPADO RE
CEITA. DESPESA. As anotações são as seguintes: RECEITA. 
Ano. Mês, dia; rendimento do mês, rendimento da Vigararia da 
Vara de Castro, importância que restou das festas da Semana 
Santa, e outras. DESPESA. Ano. Mês, dia, pagame.~to de dez 
lIvros para registros de crismas, pagamento à Companhia Im
pressora [ParanaenseJ, pagamento a algumas pessoas, pagamen
to do aluguel, auxílio para as despesas da Semana Santa, e ou
tras. Os documentos constituem fonte para a história econômica 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 6 de 201, com a rubrica do 
l'e. Alberto. No verso da primeira folha, sem numeração, há uma 
autorização para abrir, rubricar e encerrar o livro, feita em Curi
tIba, a 19 de outubro de 1894, e assinada por + José, Bispo Dio
cesano. .No verso da folha 4 e continuando, em direção horizon
tal, na folha 5, há uma anotação referente ao seguinte: Vistas es
tas contas, aprovâmo-Ias. Curitiba, 31 de dezembro de 1903. 
(ass.) + José, Bispo Diocesano. Constam anotações parciais e 
totaIs da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem crono'ó
gica. Legibilidade: boa. Etiqueta da lombada: CAIXA PIA. 1894-
1904. 

3.3.5. RENDIMENTO DA EXMA. MITRA. 

Livro do registro dos rendimentos da Mitra. Te-mos de ab~r
tura e de encerramento: 19 de outubro de 1894, assinados pe'll 
Pe. Alberto José Gonçalves. Primeiro e último registro: 2 de 
outubro de 1894 e março de 1905. Documentos originais refe
rentes ao seguinte: dispensa matrimonial, provisão de nomea
ç!lo de escrivão da Câmara Eclesiástica, provisão de vigárIO de 
(;astro, licença para casamento em oratório privado, provisão de 
capelão de Abranches, e outros. Os documentos constituem fon
te para a história social, econômica, eclesiástica e das institui
ções. Folhas aproveitadas: 111 de 200, com a rubrica do Pe. 
Alberto. Na primeiro folha, sem numeração, há uma etiqueta com 
o algarismo romano I. Na folha 1 há uma autonzação para a 
abertura, a rúbrica e o encerramento do livro, feita em Curiti
ba, a 19 
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sano. Constam anotações parciais e totais da receita e da des .. 
pesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O 
título do livro foi dado de acordo com os dados existentes na eti
queta da capa. Ele está perfeito e completo. Etiqueta da lomba
da: CONTAS. 1. 1894-1905. 

3.3.6. I. TERMOS de Visitas às Parochias. 

Livro que serviu para serem lançados os termos de visitas 
das diversas paróquias do Bispado [de Curitiba]. Termos de aber
tura e de encerramento: 3 de maio de 1895", assinados pelo Pe. 
Alberto José Gonçalves, 'Cura da Catedral. Primeiro e último re
gistro: 5 de maio de 1895 e 14 de junho de 1903. Documentos 
originais e cópias do original referentes ao seguinte: Provimen
tos de visitas pastorais nas paróquias de N. Sa. do Desterro, N. 
Sa. da Lapa do Ribeirão, da Santíssima Trindade, N. Sa. da Con
ceição da Lagoa, São Francisco, Joinvile, Tubarão, Morretes, Co
lombo, Votuverava, Cerro Azul, Lapa, Rio Negro, Sant'Ana do 
Itararé, J aguariaíva, Tibagi, e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história administrativa e eclesiástica. Folhas apro
veitadas: 131 de 200, com a rubrica do Pe. Alberto. Na primei
ra folha, sem numeração, há uma etiqueta com o algarismo 2, que 
noá corresponde com o número 1 registrado nas etiquetas da capa 
e da lombada do livro. Na folha 1 há uma autorização para abrir 
este livro, que serviria para registro de atos oficiais e correspon
dência, feita em Curitiba, a 5 de outubro de 1894 e assinada por 
+ José, Bispo Diocesano. Em seguida há J outra autorização, feita 
em Curitiba, a 3 de maio de 1895, e assinada pelo referido Bispo, 
para, em vista' do livro não ter sido utilizado, nele serem registra
dos os termos de visita das diversas paróquias do Bispado. Além 
do termo de encerramento, que se encontra no final 'da última 
folha, há um outro na folha 131, onde terminam os provimentos 
de visitas, datado de 4 de setembro de 1952 e assinado por + Ma
nuel, Arcebispo de Curtiba. Constam dados estatísticos relati
vos a casamentos, crismas, e outros. Foi obedecida a ordem cro
nol6gica. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo, 
Etiqueta da lombada: VISITAS PASTORAIS. 1. 1894-1903. 

3.3.7. Registros em Visita Pastoral. 11. (Encerrado). 

Livro que serviu para a trª-nscrição de todos os despachos 
que foram dados em diversas petições, bem como outras porta
rias e provisões. Termos de abertura e de encerramento: 20 
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meiro e último registro: 8 de maio de 1895 e 9 de março de 
1898. Documentos referentes ao seguinte: dispensas mat-imo
niais, pedidos de provisões de bênçãos, pedidos para criação de 
paróquias, aprovação de comunidades religiosas, e outros. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pc. 
Alberto. Na primeira folha, sem numeração, há uma etiqut:ta 
com o número 3, que não correspondem com o número 2 regl"
trado na etiqueta da lombada do livro. Na folha 1, antes do ter
mo de abertura, constam duas autorizações assinadas por + J os';, 
Bispo Diocesano, e datas de 20 de abril e de 7 de maio de 1895. 
As folhas não foram numeradas. Legibilidade: boa. Numeração: 
1 a 1.413. Foi obedecida a ordem cronológica. Na folha 100 há 
um provimento assinado por + José, Bispo Diocesano, e datado 
de 14 de março de 1898. Este provimento declara encerrado o 11-
vro, autentica sua escrita e manda que seja conservado no arqui
vo da Camara Eclesiástica do Bispado. O livro está perfeito e 
comp1etu. Etiqueta da lombada: VISITAS PASTORAIS. 2. 
1895-1898. 

3.3.8. Registro em Vbita Pastoral. 111. 

Livro que serviu para registrar os despachos, portarias e pII> 
visões concedidas em visita pastoral da Diocese de Curtiba. Pri
meiro e último registro: 30 de setembro de 1898, assinados pelo 
Pe. Redempto Kullmann, O.F.M. Primeiro e último regist-o: !S de 
outubro de 18r8 e 10 de agosto de 1903. Documentos originais 
e cópias do original referentes ao seguinte: suspensas matrimoniais, 
visitas pastorais, taxas recebidas para obras da Diocese, bê!"!çãos 
dadas a fiéis, termos de visitas, decretos para criação de capelas 
e paróquias, nomeações, declarações e autorizações. Os documen
tos constituem fonte para a história social, demográfica e ecle
siástica. Folhas aproveitadas: 166 de 190, com a rubrica do Pe. 
Redempto. Não foram utilizadas as folhas desde o verso da Ui' 

ao da 189. Na primeira folha, sem nume-ação, há uma etiqueta 
com o algarismo 1, que não corresponde com o número 3 regIs
trado na etiqueta da lombada do livro. Na folha 1 há uma autv 
rização para a abertura, a rubrica e o encerramento do livro, fei
ta em Curitiba, a 20 de setembro de 1898, e assinada por + Jo~é, 
Bispo Diocesano. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibi:i
dade: regular e má. O 
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3.3.9. VISITA PASTORAL. D. DUARTE. 1905. 

Livro que serviu para o registro de visitas pastorais. Primeiro 
e último registro: 5 de maio de 1905 e 5 de outubro do mesmo 
ano. Documentos originais que incluem dados referentes ao Sl'-

2uinte: VISITA PASTORAL, Diocese de Curitiba, Paróquia de ... , 
Capela de ... , Visitante. Secretário da visita, Pregadores da vi
sita, Vigário da paróquia, Capelão, Dia da Chegada, Dia da par
tida, Dbração da visita, Distância percorrida. SACRAMENTOS 
ADMINISTRADOS; Crismas, Confissões de homens, de mulhe
res, de crianças e de enfermos, Comunhões de crianças e de adul
tos, Primeiras comunhões de crianças e de adultos, Casamentos 
regulares, já unidos só civilmente, simplesmente amancebados e 
in extremis, Dispensas matrimoniais, Batizados, Práticas, AssocIa
ções fundadas e OBSERVAçõES. Os documentos constituem ton
te para a história social e eclesiástica. Páginas aproveitadas: 49. 
Foram ocupadas todas as páginas. No verso da primeira filha, 
sem numeração, há uma série de números riscados. Foi obede
cida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro está perfei
to e completo. Etiqueta da lombada: VISITA PASTORAL. D. 
DUARTE. 1905. 

3.3.10. VISITAS PASTORAIS. 11-1905 a VII-1905 [195!1j. 

Livro que serviu para registro dos provimentos ou termu& 
dali visitas pastorais do BispadO de Curitiba. Termos de abertura 
e ae encerramento: 6 e 7 de fevereiro de 1905, assinados por + 
Duarte, BIspo Diocesano. Primeiro e último regist"o: 13 de fe
vereiro de 1905 e 26 de fevereiro de 1959. Documentos rereren
tes ao seguinte: termos de visita, provimentos gerais das vls~tas 

às paróquias d São José dos Pinhais, de N. Sa. do Desterro, de 
N. Sa. do Rosáric da Enseada do Brito, de S. Amaro do Cuba
tão, de Teresópolis e de Morrete. Os documentos CO:1stItut;m 1011-

te para a história administrativa, social, demográfica e eclesiás
tica. Folhas aproveitadas: 23 de 150, com a rubrica de A. Macag
non. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. Os 
livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 2. VISI
TAS PASTORAIS. 11. 

3.3.11. DONATIVOS. [1896]-1897. 

l.ivro Que serviu para o reaistro de donativos e contribUI
ções. Primeiro e último registro: 19 de abril de 1896 e 30 de 
agosto de 1897. Documentos originais com as seguintes referen
cias: Mês 
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Haver, Donativos e contribuições angariadas por ... e a quantia 
parcIal e total, salão dos meses, despesas extraordlná-ias, cons
trução de igreja, expediente e propaganda, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, econÔmica e eclesiás
tica. Folhas aproveitadas: 11 de 151. As folhas não foram ruo 
bricadas. Legibilidade: 6tima. O livro está perfeito e comple:o. 
A data baliza apresentada na etiqueta da lombada não està cor
reta porque há diversas anotações do ano de 1896. As dat~s ba
lizas são 1896 e 1897. Etiqueta da lombada: D::>NATlVOS 
[1896]-1897. 

3.3.12. CONTAS 2. 1905-1909. 

Livro que serviu para o lançamento de débitos e ~réditos da 
Câmara Episcopal da Diocese de Curitiba. Termos de abertura 
e de enceramento: 21 de novembro de 1905, assinados pelo Pc_ 
Gercino de Sant'Anna e Oliveira, Secretário do Bispado. Prime,
ro e último registro: 6 de novembro de 1905 e 27 de fevereiro de 
1909. Documentos originais com as seguintes referênc;as: cabe
çalho impresso com as palavras DATA, m~BITO, CRtDITO. 
Mesa Episcopal, Mitra, óbulo Diocesano, Colégio Pio Latino 
Americano. Bispo Diocesano, Caixa Pia. Vocações Eclesiásticas. 
Patrimônio Paroquial, Crisma e Dinheiro de São Pedro. Os do
cumentos constituem fonte para a história social. econômica, ecle
siástica e das instituições. Páginas aproveitadas: 104 de 399, com 
a rubrica do Pe. Gercino. Na primeira folha, sem numeração, há 
uma· etiqueta com o alll:arismo romano II. Nos termll~ de aber· 
tura e de encerramento há um carimbo da SECRETARIA DO 
BISPADO. Diocese de Curitiba. Constam anotações parcIais e to

tais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológi~a. 
Legibilidade: 6tima, O livro está perfeito e completo. Etiqueta 
da lombada: CONTAS. 2. 1905-1909. 

3.3.13. CONTAS. 3. 1909-1911. 

Livro que serviu para o lançamento de t010 o movimento 
de dinheiro da Câmara do Bispado em todas as suas relaçOes. "ter· 
mo de abertura: 20 de março de 1909, assinado por + João, B's
po DIOcesano. Primeiro e último registro: 20 de ma~ço de 1909 
e 11 de janeiro de 1910. Documentos origin<tis referentes ao se
guinte: Receita e a receber - Despesa da MITRA e CAIXA PIA, 
Ap6lices Federais, Dinheiros diversos, Vocações Ec1es;ásticas, Co
légio Pio Latino Americano, Dinheiro de São Pedro, Missões da 
Africa, Terra Santa, Patrimônios Paroquiais, Patrimônios 
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cese e do Seminário. Os documentos constituem fonte para a 
história social, econômica, eclesiástica e das instituições: Folhas 
aproveitadas: 86 de 104, com a rubrica do Pe. Gercino da folha 
là 38. Não há rubrica das folhas 39 à 52. Da folha 53 à 104 
consta o sêlo das armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA 
- EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Na primeira folha, sem nu
meração, há uma etiqueta com o algarismo romano 111. No ter
mo de abertura há um sêlo branco das armas do referido Bispo. 
Na folha 1 consta o fndice dos títulos com a respectiva página 
[folha]. Catorze folhas estão apenas riscadas e não foram ocupa
das. Constam anotações parciais e totais da receita e da despe
sa. Foi obedecida a ordem cronológica de acordo com os assun
tos. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. As da
tas balizas são 1909 e 1911. Etiqueta da lombada: CONTAS. 
3. 1909-1911. 

3.3.14. CONTAS. 4. 1911-913. 

Livro que serviu para receber e assinalar o movimento de 
dinheiro da Câmara do Bispado em todas as suas relações. Termo 
de abertura: 12 de dezembro de 1911, assinado por + João, Bíspo 
Diocesano. Primeiro e último registro: 17 de dezembro de 1911 
e 6 de março de 1913. Documentos originais com as seguintes 
referências: Receita e a receber da Mitra e da Caixa Pia, Recei
tas e despesas das Vocações Ecfesiásticas, Colégio Pio Latino 
Americano, Missões da África, Terra Santa, Patrimônio da Dio· 
cese e do Seminário e Patrimônios Paroquiais. Os documentos 
constituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e 
das instituições. Páginas aproveitadas: 85 a 208. Todas as folhas 
apresentam, na extremidade superior, à direita, um sêlo das ar
mas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCOPUS 
CURYTIBENSIS. Na primeira folha, sem numeração, há uma 
etiqueta com o algarismo romano IV. No termo de abertura há 
um sêlo das armas do referido Bispo. Na folha 1 consta um ín
dice com indicação dos títulos e das folhas. Constam anotações 
parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem 
cronológica de acordo com os assuntos. Legibilidade: regular. 
O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: CONTAS. 
4. 1911-1913. 

3.3.15. CONTAS. 5. 1913. 

LIvro que serviu para o registro da receita e despesa da Mi
tra. Termo de encerramento: 10 
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por + I., Bispo Diocesano. Primeiro e último registro: 19 de ja
neiro de 1913 e 10 de setembro do mesmo ano. Documentos ori
gin~is e r.6pias do original referentes ao seguinte: provisão de 
Conselho de Fábrica da Matriz, dispensa de proclamas, provisões 
para celebrar, confessar e pregar, dispensa de consanguinidade, 
l'agamentos de percentagens, crismas, Missões da Africa, voca· 
çOes, compras de catecismos, coleta da Catedral, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, econômica ecle
siástica e das instituições . F olhali aproveitadas: 22 de 150. As 
tolhas não foram rubricadas. Na primeira folha, sem numera
ção, há uma etiqueta com o algarismo romano V. Constam ano
tações parciais e totais da receita e da despesa. Legibi:idade: boa. 
Etiqueta da lombada: CONTAS. S. 1913. 

3.3.16. CONTAS 6. 1913-1915. 

Livro que serviu para o registro da receita e despesa da Mitra. 
Primeiro e último registro: 16 de setembro de 1913 e 20 de outu
bro de 1914. Documentos originais e cópias do original referen
tes ao seguinte: Receita - saldo do livro anterior, pedidos, por 
empréstimo, às vocações eclesiásticas e li Rio Negro, dispensa de 
consanguinidade, um exemplar de catecismo, procissão da padroei
ra, e outras anotações. Despesa - despesas vindas do livro an
terior, conta do armazém Queiroz, esmola a uma pobre a mando 
do Sr. Bispo, dispensa do Palácio Episcopal de 1 S a 30 de setem
bro, e outras anotações. Os documentos constituem fonte para a 
história social. econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 72 
de 100. Na primeira fôlha, sem numeração, há uma etiquêta com 
o algarismo VI e na fôlha 3 há uma outra, com o número 4. 
Na fôlha 1 há um índice dos títulos do livro com as respectivas 
páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais e totais da recei
ta e da despesa. Foi obedeciaa a ordem cronológica. Legibili
dade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lomba
da: CONTAS 6. 1913-1915. 

3.3.17. CONTAS 7. 1915-1916 [1917J. 

Livro que serviu para receber o movimento de dinheiro da 
Câmara do Bispado em todas as suas relações. Primeiro e últi· 
mo registro: 2 de março de 1915 e 8 de dezembro de 1916. Do
cumentos originais com as seguintes referências: Receita e a re
ceber e Despesas, Dinheiros diversos, Obras Diocesanas e Voca
ções Eclesiástic as, Colégio Pio Latino Americano, Dinheiro de 
São Pedro, Terra Santa (Pentecostes), Missões da África (Co!e-
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ta da Epifani&), Patrimônios da Diocese e do Seminário e Pa· 
trimônios Paro-quiais. Os documentos constituem fonte para a his
t6ria social, ec.,mômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas apro
veitadas: 91 de 100, com a rubrica do Pe. Falaraz. Não foram 
ocupados o v.,rso da fôlha 70 e as fôlhas 78, 79, 85, 86, 90, 93, 
96, 98 e 100. Na primeira fôlha, sem numeração, há uma etiquê
ta com o alg,Lrismo VII. Na fôlha 1 consta um índice dos títu
los do livro f'. das páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais 
e totais da receita e da despesa. Foi obebecida a ordem cronol6-
gica, inclusiv/l de acôrdo com os asuntos. Legibilidade: 6tima. 
Há emendas, rasuras e algumas manchas amarelas e de tinta. Eti
queta da lonbada: CONTAS 7. 1915-1916 [1917]. 

3.3.18. CONTAS 8. 1917-1918. 

Livro que serviu para o registro do movimento de dinhei
ro da Câmara do Bispado. Têrmo de abertura: 8 de março de 
1917. assinad) por + João, Bispo Diocesano. Primeiro e último 
realstro: 28 te fevereiro de 1917 e 10 de novembro de 1918. 
Documentos .. riginais referentes ao seguinte: Dinheiros diversos, 
Obras Dioces~ nas, Vocações Eclesiásticas, Colégio Pio Latino Ame
ricano, Dinhe TO de São Pedro, Terra Santa, Missões da África, 
Patrimônios oa Diocese, Patrimônios do Seminário e Patrimô· 
nIOS Paroquiais. Os documentos constituem fonte para a hist6-
rIa socíal, econômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas apro
veitadas: 94 de 100, com a rubrica do Pe. Falarz.' Algumas fô
lhas não foram utiliUldas no verso. Na primeira fôlha, sem 110-
meração, há uma etiquêta com o algarismo VIII. Na referida 
fôlha há uma anotação feita em Curitiba, a 8 de março de 1917, 
e assinada pelo Pe. Falarz. Na fôlha 1 há um índice dos títu
los do livro com as respectivas fôlhas. Constam anotações par
ciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem 
cronol6gica de acôrdo com os assuntos. Legibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: CONTAS 
8. 1917-1918. 

3.3.19. CONTAS 9. 1918-1920. 

Livro que serviu para o lançamento de todo o movlmentu 
de dinheiro da Câmara do Bispado. Têrmos de abertura e de 
enceramento: 22 de novembro de 1918 e de 1917, assinados por 
+ João, Bispo Diocesano. Primeiro e último registro: 23 de no
vembrode 1918 e 20 de maio de 1920. Documentos originaiS rl:
ferentes CIO seguinte: Receita e a receber - Despesas, Dinheiros 
diversos, Obras 
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Latino Americano, Dinheiro de São Pedro, Terra Santa, Patri
mônios da Diocese e do Seminário e Patrimônios Paroquiais. Os 
documentos constituem fonte para a história social, econômica, 
eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 97 de 103, 
com a rubrica do Pe. Falarz. Na primeira fôlha, sem numeração, 
na uma etiquêta com o algarismo IX. O número 7, indicado no 
têrmo de abertura, não corresponde ao número da lombada ao 
lIvro, que é 9. Há diferença de ano nos têrmos de abertura e 
de encerramento. No têrmo de abertura há um s810 branco das 
armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCOPUS 
CURYlUBENSIS. Na fôlha 1 há um índice de assuntos. Cons
tam anotações parciais e totais da receita e da despesa. A orQem 
cronológica não foi seguida perfeitamente. Leltibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: CONTAS 
9. 1918-192U. 

3.3.20. CONTAS 10. 1920-1921 [1922J. 

Livro que serviu para anotar o movimento de dinheiro que 
transitou pela Câmara do Bispado. Têrmo de abertura: 4 de 
agosto de 1920, assinado por + João, iBspo Diocesano. primeiro 
e último registro: 19 de agosto de 1920 e 6 de dezembro de 
1921. Documentos originais referentes ao seguinte: Receita e a 
receber da Mitra e da Caixa Pia, Obras Diocesanas, Vocações Ecle
siásticas, Cilégio Pio Latino Americano, Dinheiro de São Pedro, 
Terra Santa. Missões da Africa, Patrimônio da Diocese e do Se
minário, Patrimônios Paroquiais e Dinheiros diversos. Os do
cumentos constituem fonte para a hist6ria social, econômica, ecle
siástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 98 de 100, com 
a rubrica do Pe. Falarz. Na primeira fôlha, sem numeração, há 
uma etiquêta com o algarismo X. O número 8, indicado no têr
mo de abertura, não corresponde ao número da lombada do li
vro, que é 10. Há diferença de data do têrmo de abertura e a 
anotação referente à rúbrica; a primeira é de 4 de agosto e a se
gunaa, IQ do mesmo mês de 1'920. No têrmo de abertura há um 
sêlo branco das armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA -
EPISCOPUS CURYTmENSIS. Há na fôlha 1 um índice dos 
títulos do livro com as respectivas fôlhas. Constam anotações 
parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem 
cronológica de acôrdo com os assuntos, havendo, às vezes, vol
ta a determinadas datas. Legibilidade: boa. O livro está perfei
tO e completo. As datas-balizas são: 1920 e 1922. Etiquêta da 
lombada: CONTAS 10. 1920-1921 
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3.3.21. CONTAS 11. 1922-1925. 

Livro que serviu para registro da receita e despesa <Ia Mi
tra. Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de fereveiro de 
1922, assinados por + João, Bispo Diocesano. Primeiro e últi
mo registro: 10 de fevereiro de 192 2e 31 de julho de 1925. Do
cumentos originais referentes ao seguinte: Receita e a receber e 
Despesas, Dinheiros diversos, ·Obras Diocesanas e Vocações Ecle
siásticas, Colégio Pio Latino Americano, Dinheiro de S. Pedro, 
Coleta Terra Santa e S. Infância, Missões na África, Patnmó
mo da DIOcese e do Seminário e Patrimônios Paroquiais. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, econômica, ecle
siástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 199 de 202, com 
a rubrica do Pe. Falarz. Na primeira fôlha, sem numeração, há 
uma etiquêta com o algarismo XI. O número indicado no têfmo 
de abertura não corresponde ao número da lombada do livro, que 
é 11. No têrmo de abertura há um sêlo branco das armas de 
JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCOPUS CURITI
BENSIS. Na fôlha 1 há um índice dis títulos do livro com as 
respectIvas páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais e to
tais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica 
de acôrdo com os assuntos. Legibilidade: boa. O livro está per
feito e completo. Etiquêta da lombada: CONTAS 11. 1922-1925. 

3.3.22. CONTAS 12a. 1925-1935 [1939]. 

Livro que serviu para o registro da receita diária e despesa 
da Diocese. Têrmos de abertura e de encerrameto: lQ de julho 
de 1925, assisados por FrcQ Braga. Bispo Diocesano. Primeiro e 
último registro: 1 Q de julho de 1925 e de 1939. Documentos ori
ginais referentes ao seguinte: Receita diária e despesas, Dinheiros 
a receber, Obras Pias Diocesanas, Missões da África, Terra San
ta, Santo Padre, Boa Imprensa, Propagação da Fé, Santa Infân
cia, Vocações Eclesiásticas, e outros. Os documentos constituem 
fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das insti
tuições. Fôlhas aproveitadas: 109 de 200, com a rubrica de Frc" 
Braga. Não foram utilizadas as fôlhas 110 a 163 e 190 a 200. 
Na fôlha 1 há uma nota refente aos diversos assuntos que o li
vro contém. Na referida fôlha há um índice dos títulos do livro 
com as respectivas páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais 
e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronoló
gica .de acôrdo com os assuntos. Legibilidade: boa. O livro es
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rado a partir dI 1 de julho de 1925, e no qual se encontram todor 
os esclarecimentos referentes aos Dinheiros, Propriedades, do
cumentos, Títulos, Apólices, Cadernetas e de Bancos, etc., perten
centes a .4.rchidiocese de Curitiba ou a ella confiados. Etiquêta da 
lombada: CONTAS 12a. 1925-1935 [1939]. 

3.3.23. Livro de Contas durante a "Sede Vacante" de 24 de 
Agosto de 1935 a 7 de Março de 1936. 

Livro que serviu de livro-caixa da Mitra do Arcebispado. 
Têrmo de abertura: 24 de agosto de 1935, assinado pelo Pe. Fran
cisco Torres, Vigário Capitular. Primeiro e último registro: 11 
de abril de 1935 e 7 de março de 1936. Documentos originais 
com as seguintes referências: cabeçalho impresso com as pala
vras: DEVE. CAIXA. HAVER, Mitra do Arcebispado de Curi
tiba, Mês e ano. Os documentos constituem fonte para a histó
na social, econÔmica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas apro
veitadas: 14 de 50, com a rubrica do Pe. Torres. Na primeira 
fôlha, sem numeraçllo, há uma etiquêta com o algarismo xnr. 
Ele não corresponde com o número da etiquêta da lombada do 
livro, que é 12-B. Constam anotações parciais e totais da recei
ta e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibili
dade: ótima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lom
bada. CONTAS 12-B. 1935-1936. 

3.3.24. CONTA CORRENTE. Cúria Metropolitana. De 
Março de 1936 a [dezembro de 1951]. 

Livro que serviu para a escrituração da receita e da despe
sa da Secretaria Eclesiástica e da Mesa Arquiepiscopal. Têrmos ae 
abertura e de encerramento: 10 de março de 1936, assinados por 
+ Attico, Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último registro: 
março de 1936 e dezembro de 1951. Documentos originais com 
as seguintes referências: cabeçalho impresso com as palavras DA
TAS, DEVE, HAVER, receita e despesa, incluindo catecismo, des
pesas domésticas, despachos de requerimentos, gratificações, es
molas, transporte, e outras. Os documentos constituem fonte pa
ra a história social, econÔmica, eclesiástica e das instituições. Pá
,Inas aproveitadas: 274 de 400. As fÔlhas não foram rubrica
das. Nos têrmos de abertura e de encerramento há um sêlo das 
armas de DOM KITICO EUSEBIO DA ROCHA + Arcebispo 
de Curitiba +. Constam anotações parciais e totais da receita e 
da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: U
VRO de CONTAS 15 - 1936-1952 [1951). 
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3.3.25. Diario. CONTA CORRENTE. Curia Metropolitana. 

Livro que serviu para o registro da receita e despesa da Mi
tra. Primeiro e último registro: lQ de outubro de 1940 e JaneI
ro de 1947. Documentos originais com as seguintes referências: 
receIta e despesa, incluindo pagamentos e gratifica ~ões aos em
pregados, despesas domésticas, esmolas, ordenados do Vigário 
(.jeral e do secretário, assinatura do Jornal do Comércio, dmh4'!l
ro recebido das diversas paróquias do Estado e de colégios reli
giosos, provisões, licenças, exemplares do Ordo, e outras. Os do· 
cumentos constituem fonte para a história social, econÔmica, ecle
siástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 200, sem rubrica. 
Na 'fôlha 1 há anotações datadas de 1934, porém a fôlha foi Ínu
tIlizada. ('.onstam anotações parciais e totais da receita e da des
pesa. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. EtI
quêta da lombada: Diario. CONTA CORRENTE. Curia Metro
politana. 

3.3.26. CAIXA. 

Livro que serviu para a escrituração da receita e da despe
sa da Cúria Metropolitana, da Mesa Arquiepiscopal e demais con
tas que transitaram por essa mesma Cúria. Têrmos de abertura 
e de encerramento: 31 de agôsto de 1956, assinados pelo Monse
nhor Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 19 de janeiro de 1952 e 31 de dezembro de 1955. Do
cumentos originais com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as palavras DATAS, DEVE, HAVER, receita e despe
sa, incluindo provisões, impostos, aluguéis, despachos, tra,nspor
tes, e outras. Os documentos constituem fonte para a hist6ria so
cial, econômica, eclesiástica e das institu:ções. Páginas aprovei. 
tadas; 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. A rubrIca 
foi feita com carimbo. Nos têrmos de abertura e de encerramen
to há u mcarimbo do VIGARIO GERAL DA ARQUIDIOCESE 
+ DE CURITIBA + . Constam anotações parciaIs e totais da 
receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronol6gica. Legi
bilidade: 6tima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: CONTAS 16. 1952-1955. 

3.3.27. CONTA CORRENTE DA CÚRIA - 1 - 195'2-
1956. 

Livro que serviu para a escrIturação (borrão) da receita e 
despesa da Mitra. Têrmo de ab~rtura: 2 de janeiro de 19!)1, as
sinado pelo Pe. Bernardo José [Krasinski], Secretário do Arce· 
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bispado. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 195 2e 8 
de novembro de 1955 . Documentos com as seguintes referências: 
compras de livros, roupas, pagamentos a empregados, despesas do
mésticas, impo~tos, duplicatas, transporte, esmolas, circulares, de
p6sitos bancários, coleta para as Missões, empréstimos, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a hist6ria social, econômi
ca, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica do Pe. Bernardo José. No têrmo de abertura, no ver
so da primeira fôlha, há um carimbo da CÚRIA METROPOLI-. 
TANA DE CURITIBA. Constam anotações parciais e totais da 
receita e despesa. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e com
pleto. Etiquêta da lombada: CONTA CORRENTE DA CÚRIA 
-- 1 -- 1952-1956. 

3.3.28. CONTA CORRENTE. 

Livro que serviu para o lançamento da conta corrente da 
Cúria Metropolitana. Têrmo de abertura: 8 de novembro de 1955, 
assinado pelo Mons. Jerônimo MazzaroífO, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 8 de novembro de 1955' e 2 8de feverei
ro de 1958. Documentos com as seguintes referências: reforma 
de paramento, bolsas de estudo em formação, juros das ap6lices, 
Missões Santa Cândida, aluguel -- Água Verde, despesa da casa, 
e outras. Os documentos constituem fonte para a hist6ria social, 
econômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 
200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. A rubrica foi fei
ta com carimbo. No verso da primeira fôlha, sem numeração. 
há o têrmo de abertura, que apresenta um carimbo do VIGÁRIO 
GERAL DA ARQUlDIOCESE -- CURmBA. Constam anota
ções parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a 
ordem cronol6gica. No verso da fôlha 133 foi anexada uma fô
Iha datilografada com anotações de conta corrente. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: CON
TA CORRENTE DA CÚRJA -- 2 -- 1955-1958. 

3.3.29. CONTA CORRENTE DA CÚRIA -- III -- 1958-
1963. 

Livro que servIU para a conta corrente da Cúria Metropoli
tana. Têrmo de abertura: 20 de fevereiro de 1958, assinado por 
+ Jerônimo, B. Aux. e Vig. Geral. Primeiro e último registro: 
3 de março de 1958 e 31 de julho de 1963. Documentos origlDals 
com as seguintes referências: cabeçalho impresso com as palavras 
ANO, 
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compras, vocações religiosas, coletas, despachos, aluguéis, mis
sões, pagamentos, empréstimos, diplomas, ordenados, taxas, lem
branças, pagamento de impostos, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das 
instituições. Páginas aproveitadas: 400, com a rubrica de + J e
rônimo, Bispo Auxiliar. A rubrica foi feita com carimbo. No têr
mo de abertura há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA AR
QUIDIOCESE DE CURITIBA. Constam anotações parciais e 
totais da receita e despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: CONTA CORRENTE DA CURJA - III - 19~R-

1963. 

3.3.30. CONTA CORRENTE. 

Livro que serviu para o registro das contas dos dep6sitos ban
cários pertencentes ou administrados pela Cúria Metropolttana. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de junho de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro 
e último registro: 13 de abril de 1960 e 19 de junho de 1964. 
Documentos originais com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as indicações 19 ... DÉBITO, CRÉDITO D/C, SAL
DO, mês e ano, Banco Mercantil e Industrial do Paraná: Secre
taria do Arcebispado, Cúria Metropolitana, Mitra do Arcebispa
do, Mons. José Noch, Banco da Lavoura de Minas Gerais: Fun
dação de missas, Banco Nacional do Comércio: Mitra do Arce
bispado de Curitiba, e outras. Os documentos constituem tonte 
para a história social, econômica e eclesiástica. Páginas aprovei
tadas: 70 de 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. A 
rubrica foi feita com carimbo. Na primeira fôlha, sem nume
ração, há um índice dos títulos do livro com as respectivas pá
ginas. Nos têrmos de abertura e de encerramento há um carim
bo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE DE CURm
BA. Constam anotações parciais e totais da receita e despesa. 
Foi obedecida a ordem cronológica de acôrdo com os assuntos. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. As datas
balizas são: 1960 e 1966. Etiquêta da lombada: LIVRO DOS 
BANCOS. 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 303-

Vigário Geral. Primeiro e último registro: 31 de julho de 1963 
e 29 de dezembro de 1967. Documentos originais com as seguin
tes referências: cabeçalho impresso com as palavras DATAS, DE 
VE, HAVER, receita e despesa, incluindo transportes, compras, 
relatórios, taxas, empréstimos, lembranças, requerimentos, paga
mentos, reparos, aluguéis, contribuições, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, econômica, eclesiás
tica e das instituições. Páginas aproveitadas: 300, com a rubri
ca de + Jerônimo, Vig. Geral. A rúbrica foi feita com carim
bo. Nos têrmos de abertura e de encerramento há um carimbo 
do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. 
Constam anotaçõés parciais e totais da receita e da despesa. Foi 
obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa.. O livro es
tá perfeito e completo. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.2.32. CONTA CORRENTE -11- Diversos -11-. 
Livro-rascunho que serviu para o registro da conta corrente 

da Cúria. Primeiro e último registro: 1967 e 1968. Documentos 
com as seguintes referências: cabeçalho impresso com as indi
cações 19 ... , DÉBITO, CRÉDITO, D/C, SALDO, receita e 
despesa, incluindo gastos da residência, taxas de batizados, provi
sões e conta corrente, taxas de missas, crismas, casamentos, e ou
tras. Os documentos constituem fonte para a história econômi
ca e eclesiástica. Páginas aproveitadas: 11 de 100, com a rubri
ca do Pe. Paulo Iubel. Constam ànotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Legibilidade: ótima. O livro está bastante 
danificado e incompleto. Etiquêta da capa: CONTA CORREN
TE - Diversos -. 

3.3.33. Camara Ecclesiastica: Coritiba - Archidiocese -
CONTAS CORRENTES Parochias e Sacerdotes. 

Livro que serviu para o registro de contas das paróquias. Pri
meiro e último registro: 31 de janeiro de 1924 e junho de 1934. 
Documentos originais, com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as palavras DATA, DEVE, HAVER, mês, dia, recei
ta e despesa, e outras. Os documentos constituem fonte para a 
história social, econômica e demográfica. Páginas aproveitadas: 
185 de 200. As fôlhas não foram rubricadas. O livro contém ín
dice numerado de 1 a 4 com indicações referentes ao conteúdo. 
Constam anotações parciais e totais da receita e da despesa. Na 
última fôlha, sem numeração, há uma etiquêta com um algaris
mo romano. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e comple
to. As datas-balizas são: 1924 e 1934. Etiquêta da lombada: LI
VRO I. CONTAS DAS PARÓQUIAS. 
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CONTA CORRENTE. Dos Padres. Mitra Metropo· 
litana. Curityba. 

Livro que serviu para registro da conta corrente dos sacer· 
dotes e de outras pessoas para com a Mitra do Arcebispado. Têr
mo de abertura: 24 de agosto de 1935, assinado pelo Pe. Fran
cisco Torres, Vigário Capitular. primeiro e último registro: 25 
de agosto de 1935 e 9 de abril de 1940. Cópias do original e do
cumentos originais referentes ao seguinte: dispensa de proclamas, 
licença de oratórios particulares, crismas, pagamentos diversos, 
impostos, dispensas de consanguinidade, dispensa da hora legal, 
e outros . Os documentos constituem fonte para a história social, 
econômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 
200, com a rub-ica do Pe. Torres. No verso da fôlha de guar
da há uma ettiquêta com o NQ 14. Na primeira fôlha, sem nu
meração, há um índice. Na fôlha 27 há uma nota referente ao 
seguinte: Este livro doravante servirá apenas para nele ser feita 
a escrituração da receita e despesa dos Padres Vigários, relati
vas às suas Freguesias. Curitiba, 2 de abril de 1936. Constam 
anotações parciais e totais da receita e da despesa. Não foi obe
decida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro está per
feito e completo. Etiquêta da capa: CONTA CORRENTE. Dos 
Padres. Mitra Metropolitana. Curityba. 

3.3.35. CONTA CORRENTE. PARóQUIAS. NQ 3. 

Livro que serviu para registro da conta corrente das paró
quias. Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de abril de 
1942, assinados pelo Padre Boleslau Falarz, Seccetário do Arce
bispo. Primeiro e último registro: 3 de novembro de 1942 e 2 
de janeiro de 1952. Documentos com as seguintes referências: 
cabeçalho impresso com as palavras DATAS, DEVE, HAVER, 
Paróquias - Abranches, Araucária, Cabral, Catedral, Cêrro Azul, 
Cristo Rei, Coração de Maria, Lapa, Morretes, Murici, Orleans, 
Palmeira, Paranaguá, Pôrto Amazonas, Rio Negro, Rondinha, S. 
Felicidade, S. Francisco de Paula, S. Mateus, Triunfo, e outras; 
Igrejas - N. S' Auxiliadora, Ordem, Santo Estanislaus, São Vi
cente de Paula, Antônio Olinto (latina e rutena), e outras; Cape
las - Capelas ucranianas de Fluvi6polis e Cândido de Abreu, e 
Santa Cruz. Asilos - São Vicente de Paula e N. S' da Luz; Hos
pital - São Roque. Os documentos constituem fonte para a his
tória social, econômica, eclesiástica e das instituições. Páginas apro
veitadas: 300, com a rubrica do Pe. B. Falarz. No ver50 da fô
lha de guarda há uma etiquêta com o algarismo XV, 
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corresponde ao número das p.tiquêtas da capa e da lombada do 
liv-o, que é 3. No têrmo de abertura há um carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA DE CURITIBA. Na primeira fôlha, sem nu
meração, há um índice das paróquias, igrejas etc., incluindo a in
dicação das páginas. Constam anotações parciais e totais da re
ceita e da despesa. Foi obedecida a ordem crono'ógica de acôr
do com os assuntos. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e 
completo. Etiquêta da lombada: LIVRO m de CONTAS das 
PARÓQUIAS. 1942-1952. 

3.3.36. LIVRO IV de CONTAS DAS PARÓQUIAS. 1952-
1956 [1957]. 

Livro que serviu para o registro da conta corrente das paró
quias. Primeiro e último registro: 31 de janeiro de 1952 e 3 de 
janeiro de 1957. Documentos origiriais com as seguintes referên
cias: cabeçalho impresso com as palavras ANO, DÉBITO, CRE
DITO, SALDO, Paróquias - Abranches, Antonina, Campo Lar
go, Catanduva, Colombo, Guaíra, Lapa, Morretes, Pôrto Amazo
nas, Portão, Santa Felicidade, Triunfo, e outras; Igrejas - Guar~

tuba, da Otdem, do Rosário, S. Vicente de Paula, e outras; Ca
pelas - Santa Cruz, do Seminário, Zacopone, Quatro Barras; Co
légios - Divina Providência, Santa Maria, São José, SJgrada Fa
mília; Diversos - Irmãs Oblatas, Capelas Ucranianas, Olaria, 
Obras - tabernáculo, e outras. Os documentos constituem fon
te para a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. 
Páginas aproveitadas: 600. As fÔlhas não foram rub-icadas. No 
verso da capa e na primeira fôlha, sem numeração, há um índice 
dos títulos do livro com as respectivas páginas. Constam anota
ções parciais e totais da receita e da despesa. Foram obedecidas 
as ordens alfabética e cronológica até a página 240. A partir de
la foi seguida a ordem cronológica de acôrdo com os assuntos. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. As datas-ba
lizas são: 1952 e 1957. Etiquêta da lombada: LIVRO IV de 
CONTAS DAS PARÓQUIAS. 1952-1956 [1957]. 

3.3.37. CONTA CORRENTE. 

Livro que serviu para o lançamento da conta corrente das 
paróquias da Arquidiocese. Têrmos de abertura e de encerramen .. 
to: 20 de setembro de 1956, assinados pelo Monsenhor Jerônimo 
Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 24 de 
janeiro de 1957 e 
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r6quias de Abranches, Água Verde, Bom Jesus, Guadalupe, Ahu 
de Cima, Catedral Barigui, Boa Vista, Boqueirão, Cabral, Cora
ção de Mada, Cristo Rei, Divino Espírito Santo, Mercês, Orleans, 
São Francisco de Paula, Portão, Rocio, Santa Cândida, Santa Fe
licidade, Santa Quitéria, Santa Terezinha, Tarumã, Uberaba, Um
bará, Água Branca, Almirante Tamandaré, Rio Branco,' Antoni
na, Araucária, Areia Branca, Bocaiúva, do Sul, Campo Largo, 
Catanduva, Cêrro Azul, Colombo, Contenda, Lapa, Morretes, Mu
rici, Palmeiras, Paranaguá, Piraquara, Pôrto Amazonas, Quatro 
Barras, Rio Negro, Rondinha, São João do Triunfo, São José dos 
Pinhais, São Mateus do Sul, Tomaz Coelho, Antônio Olinto, Gua
ratuba, Mariental, Ordem, Rosário, Santo Estanislau, São Vicen
te, Seminário, Seminário São oJ sé, Seminário Rio Negro, Zaco
pone, Vila Feliz, Batéias, Nossa Senhora da Salete, Tijucas do Sul, 
Agudos do Sul e Mandirituba, Vila Guaíra e Capanema. Os do
cumentos constituem fonte para a história econômica, eclesiásti
ca e das instituições. Páginas aproveitadas: 590 de 600, com a 
rub:ica do Mons. J. Mazarotto. A rubrica foi feita com carim
bo. No têrmo de abertura há um carimbo do VIGÁRIO GERAL 
DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. Constam anotações par
ciais e totais da receita e da despesa. Não foi obedecida a ordem 
cronológica. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e comple
to. Etiquêta da lombada: LIVRO V. CONTAS DAS PARÓ
QUIAS. 1957/59. 

3.3.38. CONTAS CORRENTES. 

Livro que serviu para o registro da conta corrente da Cúria. 
Documentos originais com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as palavras DATA, D~BITO, CRÉDITO, SALDO, 
receita e despesa, incluindo venda de materiais, impressos, novos 
cânones, honorários, salários, lavanderia, batizados, cas~me:Jtos, 

impostos, taxas, manutenção, objetos para o culto, móveis, alu-
8lléis, e outras. Os do~umentos constituem fonte para a histó
ria social, econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 10 de 
50. A fôlha 1 foi destacada. Algumas fôlhas não foram ocupa
das no verso. Elas não foram rubricadas. Constam anotações 
parciais e totais da receita e da despesa .Não foi seguida a or
dem cronológica. Legibilidade: regular. O livro está danificado 
e incompleto. Na lombada do livro há a seguinte indicação: A. 
SOCo 
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tura e de encerramento: 31 de agosto de 1956, assinac'os pelo 
Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: lQ de março de 1952 e 20 de maio de 1960. Documen
tos originais com as seguintes referências: cabeçalho impresso 
com as seguintes palavras: DATA, DEVE, HAVER, dep6;itos, ju
ros, retiradas e quotas da Cúria no Banco da Lavoura de Minas 
Gerais, Caixa Econômica Federal do Paraná, Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais, Banco Mercantil e Industrial do Paraná, 
e outros. Os documentos constituem fonte para a história eco·· 
nômica, eclesiástica e das instituições. Páginas aproveitadas: 163 
de 200. As fôlhas não foram rubricadas, apesar da refe ência fei
ta no têrmo de abertura. Constam anotações parciais e totais do 
movimento dos depósitos bancários. Foi obedecida a ordem cro
nol6gica de acôrdo com os bancos. Legibilidade: ótima. O livro 
está perfeito e completo. Não há etiquêta na lombada do livro. 
Ele contém material avulso relativo a recibos, abertura de cOI
tas e relações de apólices . 

3.3.40. 

• 
ESTANTE: 2. 

PRATELEIRA: 7. 

N. 1. Archivo - de Consultas e Respostas sobre os 
Expedientes da Vigararia Geral Forense. 

Primeiro e último registro: 24 de outubro de 18R6 e 2 de 
agosto de 1887. C6pias do original e documentos originais referen
t.es ao seguinte: carta ao Vigário Geral Forense do Paraná, Pe. 
João Evangelista Braga, carta do Pe. João Evangelista Braga, 
artigo de jornal publicado em Curitiba, a 19 de dezembro de 
1885, assinado pelo Vigário Geral Forense, Padre João Evarige
lista Braga, sobre concessão de delegação especial para fazer ca
samentos, Protesto do clero da Diocese de S. Paulo, residente 
na Província do Paraná, contra as doutrinas heréticas dos pasto
res protestantes, carta do vigário João AntQ Manocchio, feita em 
POrto de Cima, a 6 de abril de 1866, a Dom Lino Deodato Rodri
gues de Carvalho, Bispo de S. Paulo, a qual inclui quadro de 
movimento da população da referida vila, desde 1880 até 1885, 
Exposição sobre o vigário de Conchas, carta de Dom Lho, Bispo 
Diocesano de São Paulo, datada de 3 de novembro de 1886, ao 
vigário Matheus FrQ Bonati, Consultas e respostas da Vigararia 
Geral Forense do Paraná, c6pia de telegrama e Estatutos da As
sociação Católica "Protetora das Vocaçôes Eclesiásticas". Os 
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cumentos constituem fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Eles foram colados em uma espécie de livro, que 
foi recortado. Alguns deles estão soltos. Algumas fôlhas apre
sentam o carimbo do Vigário Geral Forense da Província do 
Paraná. Legibilidade: boa. Os documentos estão dan;ficados. O 
título foi dado de acôrdo com os dados existentes na capa do 
arquivo. Há uma outra capa externa, que possui uma etiquêta 
na lombada com as seguintes indicações: ARQUIVO de CON
SULTAS e RESPOSTAS da VIGARARIA. 1886 [1885] - 1887. 

3.3.41. Livro de Tombo da Parochia de Guaratuba. 

Primeiro e último registro: 30 de setembro de 1894 e 18 de 
novembro de 1896. Documentos originais e cópias do original 
referentes ao seguinte: provimento de visita, pastorais, circulares, 
avisos e têrmo de remessa. Os documentos constituem fonte para 
a história social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aprovei
tadas: 3 de 100. Embora haja menção da rubrica na autorização 
feita em Curitiba, a 31 de julho de 1896, e assinada por + José, 
Bispo Diocesano, nenhuma das fôlhas foi rubricada. Os têrmos 
de abertura e de encerramento, mencionados na referida autori
zação, não foram feitos, havendo, porém, na fôrha 3, um têrmo 
de remessa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Ele contém um documen·· 
to avulso dando provisão ao Pe. Sebastião Gastand, Vigário de 
Paranagua, para continuar a exercer todos os atos e cada um 
dos atos de jurisdição paroquial. O documento foi feito em Curi
tiba, a 9 de dezembro de 1986 e assinado por + José, Bispo Dio
cesano. Nele há um sêlo branco das armas de JOSEPH DE CA
MARGO BARROS - EPISCOPUS CORYTIBENSIS. Etiquêta 
da lombada: GUARATUBA - TOMBO. 

3.3.42. lI'" Livro do Tombo de Boca]uva. 

Trta-se do lI'" Livro do Tombo da Pa-óquia de Bocaiúva. 
Têrmo de abertura: 29 de junho de 1896, assinado pelo Pe. Fran
cisco Bonato. Primeiro e último registro: 16 de janeiro de 189(j 
e 24 de agosto de 1908. Cópias do original, em Português ou 
Latim, relativas ao seguinte: cartas pastorais, mandamentos, 
circulares, avisos, editais, relatórios do primeiro, do segundo e do 
terceiro ano da Caixa Diocesana, referência a boletins eclesiás
ticos, e outras. Os documentos constituem fonte para a história 
social, econômica, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aprovei
tadas: 84 de 100, com a rubrica do Pe. F!llncisco Bonato. Fo
ram cortadas as fôlhas 85 a 100 . Constam anotações parciaIS 
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e totais da receita e da despesa. A ordem cronológica não foi se
gUida perfeitamente. Legibilidade: regular. O livro está danifica
do e incompleto. As datas-balizas são: 1894 e 1908. Etiquêta 
da lombada: 119 LIVRO DE [DO] TOMBO DE BOCAIUV A 
DO SUL. 

3.3.43. REGISTRO. 

Livro que serviu para o registro de todas as provisões, pasto
rais e outros documentos passados na Secretaria do Bispado. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1894, 
assinados pelo Pe. Alberto José Gonçalves, Chanceler do Bispa
do e Tesoureiro da Mitra e Caixa Pia. Primeiro e último regis
tro: 2 de outubro de 1894 e 18 de junho de 1902. Documentos 
originais e cópias do original, em Português ou Latim, relativas 
ao seguinte: provisão nomeando padre para o cargo de chance
ler e tesoureiro da Mitra do Bispado, provisão nomeando para 
o cargo de escrivão da Câmara Episcopal, dispensas de impedi
mentos de consanguinidade, provisão de nomeação de vigário in
terino, e outros, dispensa para casamento em oratório particular, 
provisão para ereção de uma capela, provisão concedendo licen
ça para celebrar em capelas não provisionadas, Relatório da Or
dem Franciscana no Brasil, provisão nomeando comissão para an
gariar donativos para a construção de Seminário em Paranaguá, 
provisão para a bênção da nova porta do cemitério de Colombo, 
e outras. Os documentos constituem fonte para a história social, 
administrativa, econômica, eclesiástica e das instituições. FOlhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica do Pe. Alberto. Uma parte da 
fôlha 191 não foi utilizada. Há apenas um risco ao longo dela 
e no final encontra-se a seguinte anotação: Por engano meu ficou 
em branco - Pe. AuHng. Na fôlha 1 há uma autorização feita 
em Curitiba, a 19 de outubro "de 1894, e assinada PCV + Jose, 
Bispo Diocesano. Constam anotações parciais e totais da recei
ta e da despesa das fôlhas 2 a 7. Foi obedecida a ordem crono
lógica no que se refere aos anos, meses e dias. Legibilidade: boa. 
O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: REGIS
TROS GERAIS. 1. 1894-1902. 

3.3.44. REGISTRO. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portarias e ou
tros documentos passados na Secretaria do iBspado. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 18 de junho de 1902, assinados pe
lo Pe. Francisco Auling [Chanceler do iBspado]. primeiro e 
último registro: 18 de junho de 1902 e 2 de maio de 1908. Có-
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pias do original relativas ao seguinte: quinquenal para a capela 
de São Demétrio da Colônia N9 1 Q vicinal 29 do iRo Claro, dls· 
pensas de impedimento de afinidade em 19 grau, e outros, por·· 
tarla (em segunda via), e outras. Os documentos constituem fon
te para a história social, administrativa, econômica e eclesiástica. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Auling. Na pri
meira fôlha, sem numeração, há uma etiquêta com o número I, 
qUI: nlio corresponde com o número 2 registrado na lombada do 
Iivrl\. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. Eti
queta da lombada: REGISTROS GERAIS. 2. 1902-1908. 

3.3.45. REGISTROS GERAIS. 3. 1908-191S. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portaria e 
quaisquer documentos que transitaram pela Câmara do Bispado. 
Pnmelro e último registro: 4 de maio de 1908 e 10 de março de 
1915. Cópias do original, em Português ou Latim. relativas ao 
seguinte: dispensas matrimoniais, provisões, autorizações para pro
cissões, nomeações, dispensas de proclamas, lícença para abertu
ra de capela, provisão de Conselho de Fábrica, requerimentos, pror
rogaçóes, despachos, circular, procurações, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, administrativa e ecle
siástica. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Gercino. 
Na fôlha 1 há uma etiquêta com o número 2, que não correspon
de com o número 3 registrado na etiquêta da lombada do livro. 
Há uma autorização de + João, Bispo Diocesano, para a aber
tura, rubrica e encerramento do livro pelo Secretário do Bispa
do. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: REGIS
TROS GERAIS. 3. 1908-1915. 

3.3.46. REGISTROS GERAIS. 4. 1915-1917. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portarias e 
demais documentos que transitaram pela Câmara do Bispado. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de março de 1915 e 
2 de outubro de 1917, assinados pelo Padre José Falarz. primei
ro e último registro: 11 de março de 1915 e 2 de outubro de 
1917. Cópias do original relativas ao seguinte: dispensa de pro
clamas, licença para erigir Via Sacra, dispensas de impedimento 
de consanguinidade, declarações, circulares, cartas, ofícios, provi· 
sões, despachos, procurações, e outras. Os documentos constituem 
tonte para a história social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica do Pe. Falarz. Na fôlha 1 há 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 311 -

mero 4 registrado na etiquêta da lombada do livro. Na referida 
fôlha há uma autorização de + João, Bispo Diocesano, para u 
Pe. Falarz abrir. encerrar e rubricar o livro. No tê-mo de abe-
tura há um sêlo branco das armas de JOANNES FRANCISCUS 
BRAGA - EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Foi obedecida a 
ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e 
completo. Etiquêta da lClmbada: REGISTROS GERAIS. 4. 1915· 
1917. 

3.3.47. REGISTROS GERAIS. 5. 1917-1920. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portarias c 
quaisquer outros documento~ que transitaram pela Câmara do 
Bispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de outubro 
de 1917, assinados pelo Padre José Falarz. Primeiro e último re
gistro: 2 de outubro de 1917 e 22 de março de 1920. Cópias do 
original relativas ::1.0 seguinte: decretC' modificando o terr'tório ria 
Paróquia do Rio Negro, licença para abertura e rubrica dos li
vros necessários à administração paroquial do território de União 
da Vitória, dispensa de proclamas, carta ao Vigário Geral de Flo
rianópolis, provisão concedendo licença para celebrar, confessar, 
pregar e administrar a extra-unção, procuração para a compra de 
um terreno pelo Bispo Diocesano, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Falarz. Na fô
lha 1 há uma etiquêta com o algarismo 4, que não corresponde 
com o número 5 registrado na etiquêta da lombada do livro. Nes
ta fôlha há uma autorização feita em Curitiba, a 11 de outubro 
de 1917, e assinada por + João, Bispo Diocesano. No têrmo de 
abertura há um selo das armas de JOANNES FRANCISCUS 
BRAGA - EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Foi obedecida a 
ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e 
completo. Etiquêta da lombada: REGISTROS GERAIS. 5. 1917-
1920. 

3.3.48. REGISTROS GERAIS. 6. 1920·1923. 

Livro que serviu para o registro das provisões, portarias e 
demais documentos que transitaram pela Câmara Eclesiástica. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de março de 1920, 
assinados pelo Padre José Falarz. Primeiro e ú'tÍino reg:stro: 22 
de março de 1920 e 11 de janeiro de 1923. Cópias do origina1, 
em Português ou Latim, relativas ao seguinte: dispensa de procla
mar. dispensa do impedimento de consanguinidade, pr ov;s3es, car
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decretos, e outros. Os documentos constituem fonte para a hist6· 
ria social. administrativa e eclesiástica. Páginas aproveitadas: 396, 
com a rubrica do Pe. Falarz. Na página 1 há uma etiquêta com 
o número 5, que não corresponde com o número 6 registrado na 
etiqueta da lombada do livro. Nesta página há uma autorização 
de + João, Bispo Diocesano, para o Padre José Falarz abrir, 
encerrar e rubricar o livro. Junto à autorização há um sêlo bran
co das armas de JONNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCO
PUS CURYTUBENSIS. Foi obedecida a ordem cronológica. Le
gibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: REGISTROS GERAIS. 6. 1920-1923. 

3.3.49. REGISTROS GERAIS. 7. 1923-1925. 

Livro que serviu para o registro das provisões, portarias, <1e~
pachos e outros documentos que transitaram pela Câmara do iBs
pado. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de janeiro de 
1923 e 19 de junho de 1925, assinados pelo Pe. José Falarz. Pn
meiro e último registro: 11 de janeiro de 1923 e 29 de maio de 
1925. Cópias do original relativas ao seguinte: provisão conceden
do licença para celebrar, confessar e pregar, dispensas do impe· 
dimento de consanguinidade, e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. Páginas 
aproveitadas: 400, com a rubrica do Padre José Falarz. Na pá
gina 1 há um sêlo branco das armas de JOANNES FRANCISCUS 
BRAGA - EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Legibilidade: boa. 
O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: REGIS
TROS GERAIS. 7. 1923-1925. 

3.3.50. REGISTROS GERAIS. 8. 1925-1937. 

Livro destinado ao registro geral das provisões, portarias, des
pachos e quaisquer documentos e papéis que transitaram pela Câ
mara do Bispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 22 e 
25 de maio de 1925, assinados pelo Pildre Aloysio Domanski. 
Primeiro e último registro: 19 de junho de 1925 e 19 de marçl) 
de 1937. Cópias do original relativas ao seguInte: dispensa de 
proclamas, licença de orat6rio particular, comissão encarregalla. 
da construção da nova igreja de Foz do Iguaçu, autorização dc 
votos simples a noviças e a postulantes, aprovação dada à nova 
fundação da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, admiDl!l
trativa, eclesiástica e das instituições. Páginas aproveitadas: 400. 
com a rubrica do Pe. 
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feita em Curitiba, a 20 de maio de 1925 e assinada por + Joao, 
Bispo Diocesano. Foi obedecida a ordem cronológica . Legibi
Ifdade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lom
bada: REGISTROS GERAIS. 8. 1925-1937. 

3.3.51. REGISTROS GERAIS. 9. 1937-194" 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, pona
rias, despachos e outros documentos que passaram pela Secretaria 
do Arcebispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de 
março de 1937, assinados pelo Pe. João Raymundo de Camar· 
go Penteado Faria, por comissão do Exm9 Revm9 Sr.. Arcebis
po Metropolitano. Primeiro e último registro: I'} de março de 
1937 e 1 3de outubro de 1942. C6pias do original relativas ao 
seguinte: provisão' da capela da Anunciação de N. S\I. Virgem 
Maria, dispensa de proclamas, licença de oratório particular para 
casamento, e outras. Os documentos constituem fonte para a hls

t6na social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aproveitada,: 
200, com a rúbrica do Pe. Camargo. A rúbrica das fôlhas tOl tel
ta com carimbo. Nos têrmos de abertura e de encerramento hà 

um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: REGISTROS GERAIS. 9. 1937-1942. 

3.3.52. REGISTROS GERAIS. 10. 1942-1948. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos e quaisquer outros documentos e papéis que tran
sitaram pela Secretaria do Arcebispado. Têrmos de abertura e 
de encerramento: 8 de outubro de 1942, assinados pelo Pe. Bo
leslau Falarz, Secretário do Arcebispado. Primeiro e último re
gistro: 14 de outubro de 1942 e 27 de abril de 1948. Cópias do 
original, em Português <,u Latim, relativas ao seguinte: licenças 
diversas, cartas, autorizações, registros de livros, dispensas de im
pedimento de consanguinidade, requerimentos, procurações, tele
gramas, decretos, eoutras. Os documentos constituem fonte pa
ra a hist6ria social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica do Pe. Falarz. No têrmo de abertura 
há um carimbo da CORJA METROPOLITANA DE CURITI
BA. Foi obedecida a ordem cronol6giea. Legibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Ele contém uma carta avulsa com 
o título ERECTlO CONGREGATlONIS MARIANAE, escrita 
em Latim e datada de 31 de maio de 1946. Etiquêta da lombada: 
REGISTROS GERAIS. 10. 
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LIVRO 11. REGISTROS GERAIS. SECRETARIA 
DO ARCEBISPADO. CURITIBA. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos e quaisquer documentos e papéis que transitaram 
pela Secretaria do Arcebispado. Têrmos de abertura e de encer
ramento: 2 7de abril de 1948, assinados pelo Pe. Bernardo Jo
sé Krasinski, Secretário do Arcebispad6. Prilneiro e último re
.Iustro: 27 de abril de 194 Se 11 de março de 1953. Cópias do 
original relativas ao seguinte: visto para justificativa de batismo, 
licença para expor solenemente o SS. Sacramento, licença par:! 
missa campal em Pôrto Amazonas, dispensa de proclamas para 
casamentos, licença para benzer um sino, dispensa da hora le
gal, licença para missa e moratório particular, licença para refo '
ma da casa proquial, provisão .de uso de ordens com jurisdição 
sobre os fiéis do rito grego melquita romano, registro de dois li
vros para assentamentos de batismos, cartas testemunhais para en
trada em noviciado, ifiscrição para ordenações, despacho para re
querimento de diversos fins, provisão de uso de ordens e binação, 
decreto de ereção de par6quia, autorização para receber abjura
ção de heresia protestante, imprimatur para livro de orações, e 
llImas . Os documentos constituem fonte para a hist6ria socia.l, 
administrativa e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 200, com a ru
brica do Pe . Bernardo José. No têrmo de abertura há um carim
bo da CúRIA METROPOLITANA DE CURITIBA. Foi obede
cida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro está per
feito e completo. Etiquêta da lombada: REGISTROS GERAIS. 
11. 1948-1953. 

3.3.54. REGISTROS GERAIS. 12. 1953-1956. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos e demais documentos que transitaramp ela Secre
taria do Arcebispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 26 
de março de 1953, assinados pelo Côn. Bernardo José Krasinski. 
Chanceler do Arcebispado. Primeiro e último registro: 11 de 
março de 1953 e 15 de maio de 1956. Cópias do original, em 
Português ou Latim, relativas ao seguinte: dispensa de proclamas. 
despachos, justificações de batismo, licenças para missas e pro
cissões, autorizações, cartas, abjurações, comunicações, e oufras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, adminis
trativa e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: :ZOO, com a rúbricu 
do Côn. Bernardo José nas duas primeiras fôlhas. No têrmo de 
abertura há um carimbo da CÚRIA ME1ROPOLITANA 
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CURITIBA. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: 
REGISTROS. 12. 1953-1956. 

3.3.55. ATAS de Registros Gerais da Cúria. NQ 13. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
nas, despachos e outros documentos que passaram pela Cúria do 
Arcebispado. Termos de abertura e de encerramento: 15 de maio 
de 1956, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
raI. Primeiro e último registro: 15 de maio de 1956 e 11 de jo
nho de 1958. Cópias do original relativas ao seguinte: provisão 
para celebrar missa, licença para missa campal, dispensa do im
pedimento de crime, dispensas de impedimentos de consangui
nidade, e outras. Os documentos constituem fonte para a histó
ria social, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. A rubrica das fôlhas foi 
feita com carimbo. Nos termos de abertura e de encerramento 
há um carimbo do VIGARIO GERAL DA ARQUIDIOCESE -
Curitiba - Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e com· 
pleto. Etiqueta da lombada: REGISTROS GERAIS. 1956 a 
1958 - 13 -. 

3.3.56. ATAS de Registros Gerais da Cúria nQ 14. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, POrt:l

rias, despachos e quaisquer outros documentos e papéis que tran
sitaram pela Cúria do Arcebispado. Termos de abertura e de en
cerramento: 12 de junho de 1958, assinados por + Jerônimo, Bis
po Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro e último registro: 16 de 
junho de 1958 e 13 de outubro de 1960. Cópias do original relati
vas ao seguinte: dispensa de proclamas, bênçãos, justificações, li
cença para ler certos livros proibidos, dispensa de impedimentos 
de consanguinidade, provisões, licença para a realização de mis
sas campais, justificações de batismo, requerimentos, e outras. Os 
documentos constituem fonte para a história social, administra
tiva, eclesiástica e das instituições. Folhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. A rubrica das fôlhas 
foi feita com carimbo. Legibilidade: boa. Numeração: anual. O 
livro está perfeito e completo. Etiqueta da lomblda: REGIS
TROS GERAIS. 14. 1958-1960. 

3.3.57. REGISTROS GERAIS. 15. 1960-1962. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta· 
rias, desplchos e de quaisquer outros documentos ou papéis qu: 
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transitaram pela Cúria do Arcebispado. Termos de abertura e de 
encerramento: 12 de outubro de 1960, assinados por + Jerôni
mo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro registro: 14 de 
outubro de 1960 e 5 de julho de 1962. Cópias do original relati
vas ao seguinte: dispensa de impedimentos de consanguinidade, 
licença para administrar o batismo em todas as cerimônias, auto
rização para a realização de exames canônicos, provisão de ca
pelão do Sanatório da Lapa, justificação do batismo, e outras. O 
documentos constituem fonte para a história social. administra
tiva e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
+ Jerônimo, Vigário Geral. A rubrica das folhas foi feita com 
carimbo. Nos termos de abertura e de encerramento há um ca
rimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE - Curiti
ba -. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. 
Numeração: anual. O livíO está perfeito e completo. Etiqueta 
da lombada: REGISTROS - GERAIS - 15 - 1960-1962. 

3.~.58. REGISTROS GERAIS. 16. 1962-1965. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos, dispensas e de quaisquer outros documentos e 
papéis que transitaram pela Cúria do Arcebispado. Termos de 
abertura e de encerramento: 5 de julho de 1962, assinados por 
+ Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 5 de julho de 1962 e 16 de março de 1965. Cópias do 
original relativas ao seguinte: dispensas de proclamas, dispensas 
de impedimentos de consanguinidade, justificações, licenças para 
procissões, licenças para binação e trinação, decretos de nomea
ções, -inscrições para ordenações, delegação de poderes, abjura
cões. nomeaões de comissões, e outras. Os documentos consti
tuem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 300, ocm a rubrica de + Jerô'limo, Vigário 
Geral. A rubrica das fôlhas foi feita com carimbo. Nos têrmos de 
abertura e de encerramento há um carimbo do VIGÁRIO GE
RAL DA ARQUIDIOCESE - Curitiba. Foi obedecida a ordem 
cronológica. Legibilidade: boa. Numeração: anual. O livro está 
perfeito e completo. Etiqueta da lombada: REGISTROS - GE
RAIS - 16 - 1962-1965. 

3.3.59. Registro diocesano do Apostolado da Oração. 

Livro que serviu somente para o registro da elevação do 
Apostolado da Oração nas par6quias da Diocese de Curtiba. Ter
mos de abertura e de encerramento: 12 de fevereiro de 1900, 
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sinados por + José, Bispo Diocesano. Primeiro e último regIs
tro: Os registros não foram datados e o primeiro refere-se à ere
ção do Apostolado da Oração na paróquia da Lapa, em 27 ele 
setembro de 1887, e o último, na paróquia de Palmas, em 1903. 
Os documentos constituem fonte para a história eclesiástica e das 
instituições. Folhas aproveitadas: 3 de 40, com a rubrica do Pe. 
Ernesto Consoni. Legibilidade: ótima. O livro está perieito t: 

completo. O título do livro foi dado de acordo aom os dados 
existentes na etiqueta da capa. Etiqueta da lombada: REGISTRO 
do APOSTOLADO da ORAÇÃO. 

3.3.60. Compromisso e Metas das sessões da Congregação ele 
Nossa Senhora da Luz de Corytiba. 

Livro que serviu para o registro dh.ll atas das reumoes da 
Congregação de N. Sa. da Luz e da correspondência oficial da 
mesma. Termos de abertura e de encerramento: 20 de dezem
oro de 1889, assinados pelo Vigário Alberto José Gonçalves. Pri
meiro e último registro: 5 de setembro de 1889 e 8 de dezembro 
de 1895. Cópia do original e documentos originais relativos ao 
seguinte: provisão de aprovação do regulamento da Congregaçáo 
de Nossa Senhora da Luz, padroeira de Curitiba, ata da reunião 
para a instalação da referida Congregação e eleição da mesa que 
funcionou no ano compromissal de 1893 a 1894, ata da sessão 
do dia 29 de outubro de 1894 e ata da reunião do dia 19 de ou
tubro de 1895. Os documentos constituem fonte para a história 
social, administrativa, eclesiástica e das instituições. Folhas apro
veitadas: 6 de 49, com a rubrica do Pe. Alberto. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
IRMANDADE N. S. DA LUZ. COMPROMISSOS. 

3.3.61. COMMUTAÇõES. 

Livro que serviu para o registro das comutaçóes em dispen
sas matnmoniais do Bispado de Curitiba. Termos de abertura e 
de encerramento: 1 Q de outubro de 1894, assinados por Alberto 
José Gonçalves, [Cura da Catedral, Chanceler do Bispado e Te
sourelro da Mitra e Caixa Pial. Primeiro e último registro: 1Q 
de outubro de 1894 e dezembro de 1900. Cópias do original re
lativas ao seguite: provisão de dispensa matrimonial, dispensas dt: 
proclamas, dispensa para casamento em oratório privado, dis
pensas de impedimentos de consanguinidade, dispensa para cele
bração de missa, dispensa para batismo em casa, dispensa para 
construção de capela, dispensa para festa do Espírito Santo 
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Lapa, idem para procissão em Antonina, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, administrativa, eco
nômica e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 38 de 200, com a 
rubrica do Pe. Alberto. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legi
hilidade: ótima. O tlvro está perfeito e completo. Etiqueta da 
lombada: TAXAS dos IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS. 
1894-1900. 

3.3.62. Elencho das faculdades pontificiais, concedidas ao 
Bispo de Corytiba. 

Livro que serviu para registro e transcrição de todas as fa
culdades concedidas pela Santa Sé ao Bispo de Curitiba. Termo 
de abertura: 15 de agosto de 1900, assinado por + José, Bispo 
de Curitiba. Primeiro e último registro: 15 de agosto de 1900 
e 16 de janeiro de 1903. Cópias do original, em Português ou 
Latim, neste caso, com a indicação Está conforme o original, Curi· 
tiba, a data e a assinatura de + José, Bispo Diocesano, relativas 
ao seguinte: Faculdades concedidas por Leão XIII a Dom 10l\~ 

de Camargo Barros, Bispo Diocesano de Curitiba - Paraná, car· 
tas de Leão XIII, decreto, e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. Folhas 
ap:oveitadas: 38 de 50, com a rubrica do Pe. Lamartine. Não 
foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: regular. O 

livro está perfeito e completo. As datas balizas são: 1894 e 
1903. O livro contém documentos avulsos relativos ao segumte. 
carta, Instrução, Epístola Encíclica do Papa Leão XIII e carta 
do ARCEBISPADO DO RIO DE JANEIRO, de 28 de novembro 
de 1902, assinada por Dom José de Camargo Barros, Bispo de 
Curitiba e por + Joaquim Arcoverde - Arcebispo do Rio de 
Janeiro. Etiqueta da lombada: FACULDADES CONCEDIDAS 
ao IQ BISPO. 

3.3.63. Registro dos nomes das pessoas que deram esmolas 
para o Seminário Episcopal de Corytiba. 

Livro que "erviu para registro dos nomes de todos os CUfI

tibanos e de todos os habitantes de Diocese que concorreram com 
suas ofertas para construção do Seminário Episcopal. Termos 
de abertura e de encerramento: 21 de dezembro de 1896, assi
nados por + José, Bispo Diocesano. Abaivo do termo de aber· 
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pessoas que contribuiram para as despesas da construção. Do· 
cumentos ongmais relativos ao seguinte: Subscrição para auxílio 
da construção do Seminário Episcopal com os nomes, as locali
dades. as quantias pagas e a pagar e resumo total das quantias 
arrecadadas. Os documentos constituem fonte para a história so
cial, econômica, eclesiástica e das instituições. Folhas aprovei
tadas: 24 de 50, com a rubrica do Pe. Lamartine. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. As datas balizas são: 1894 
e 1903. Etiqeuta da lombada: SEMINÁRIO. DONATIVOS PJ.

RA CONSTRUÇÃO. 1895 [1894]. 

3.3.64. Obra das Vocações. Custeio dos Seminaristas pobres 
do Seminário Episcopal de Corytiba desde 19-39-18Y.~ 

lJunho de 1895] até [30 de outubro de 1905]. 

Livro da Obras das Vocações que serviu para o registro do 
custeio dos seminaristas pobres do Seminário Episcopal de Cun
tiba. Primeiro e último registro: junho de 1895 e 30 de outu
bro de 1905. Documentos originais relativos ao seguinte: Ano, 
mês, dia e receita, que inclui venda de materiais velhos de uma 
\:asa, esmolas dos colonos de Abranches, recebido dos colonos 
de MUriCI, recebido das loterias, recebido dos colonos de Pru
dent6polis, etc.; ano, mês, dia e despesa, que inclui aluguel de 
I,;asa desde 19 de junho de 1895 até 12 de julho de 1901, modifi
caçoes feitas na casa para servir para o Seminário provisório e 
mobilias, déficit (pago) do balancete do Seminário, pago no Rio 
por saldo da banda de música, entregue ao Pe. Reitor (auxílio 
aos alunos pobres), etc. Os documentos constituem fonte para 
a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. Fo
lhas aproveitadas: 9 de 94. Constam anotações parciais e totais 
da receita e da despesa. A ordem cronológica não foi obedecida 
perteitamente. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e com
pleto. Etiqueta da lombada: SEMINÁRIO. AUXILIO. SEMI
NARISTAS. 1896 [1895]-I!m4 [1905]. 

3.3.65. Monographia Do Seminário de Coritiba. 

Livro que serviu para o registro de apontamentos para d 

história do Seminário Episcopal de Curitiba. Termo de abertura: 
23 de julho de 1901, assinado pelo Pe. Desiderio Deschand, i.p.o.m. 
Primeiro e último registro: 1895 e 1906. Documentos originai;; 
e cópias do original, em Português ou Francês, relativas ao se
guinte: Fundação do Seminário (1895-1896), Mission a Paris re
présentée par Monsieur Barthélemy Sipolis, 
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vince de Brésil, relatórios anuais, discursos, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, eclesiástica e 
das instituições. Folhas aproveitadas: 47 de 196. As folhas fo
ram numeradas de 1 a 37, havendo interrupção até a folha 149, 
sendo novamente numeradas de 150 a 158, não constando mais 
numeração até o final do livro. Legibilidade: boa. O livro está 
perfeito e completo. Etiqueta da lombada: LIVRO DO TOM
BO. SEMINARIO. 1895-1906. 

3.3.66. Actas da Irmandade de N. S. do Rosário. 

Livro que serviu para o registro de atas da Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário. Primeiro e último registro: 5 de ju
lho de 1896 e 1 Q de novembro do mesmo ano. Documentos ori
ginais com as seguintes referências: Data, local, hora, indicação 
da sessão, pessoa que presidiu, pessoas presentes, abertura da 
sessão, leitura, discusão e aprovação da ata anterior, assuntos 
diversos, outras considerações, encerramento da sessão, s..endo 
lavrada a ata, datada e assinada pelo vigário e pelos presentes. 
Os documentos constituem fonte para a história social, eclesiás
tica e das instituições. Folhas aproveitadas: 3 de 48. A primeira 
e a última folha, sem numeração, estão manchadas. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. EtiQueta da lombada: 
IRMANDADE N. S. DA LUZ. ATAS. 

3.3.67. CAIXA. 

Livro que serviu para serem registradas as receitas e despe
sas da Fábrica Diocesana. Termos de abertura e de encerramen
to: 9 de abril de 1896, assinados pelo Pe. Francisco Auling. Pri
meiro e último registro: 19 de março de 1896 e 30 de outubro 
de 1905. Documentos originais, incluindo cabeçalho impresso com 
as seguintes indicações: DEVE. CAIXA. HAVER. As anotl\
ções são as seguintes: receitas e despesas relativas a dívidas do 
óbulo, salários, provisões, circulares, auxílios, esmolas recebidas, 
contribuições, pagamentos, e outras. O cabeçalho impresso foi 
riscado e em seu lugar foram escritas as palavras Receitas -
Despesas. Os documentos constituem fonte para a história so
cial, econômica, eclesiástica e das instituições. Folhas aprovei
tadas: 32 de 197, com a rubrica do Pe. Fro. Auling. Na primeira 
folha, sem numeração, consta, além do termo de abertura, uma 
autorização feita em Curitiba, a 8 de abrn áe 1896, e assinad~i 

por + José, Bispo Diocesano. Constam anotações parciais e tu. 
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lógica. Legibilidade: boa. O livro está danificado, porque sua 
capa está solta, e completo. Etiqueta da lombada: CONTAS. 
CAIXA. 1896-1905. 

3.3.68. Contribuições para o Collegio Pio Latino America
no em Roma. I. 

Uvro que serviu para o registro das quantias enviadas ao Co·· 
légio Pio LatilÍo Americano, em Roma . Termo de abertura: 9 de 
dezembro de 1903, assinado por + José, Bispo Diocesano. Pri
meiro e último registro: 9 de dezembro de 1903 e 2 de março de 
1905. Documentos originais com referência às quantias enviadas 
ao Colégio Pio Latino Americano provenientes de dispensas e ta
xas matrimoniais. Os documentos constituem fonte para a hlstO
na eclesiástica, econômica e das instituições. Folhas ap~ovelta

das: 2 de 100, com a rubrica do Pe. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
COLETAS. COLÉGIO PIO LATINO. ,1903. 

3.3.69. Livro de Actas de Na. Sa. da Lus. 

Livro que sorviu para o lançamento das atas da CongregaçilO 
de Nossa Senhora da Lm: da cidade de Curitiba. Te~mo de aber
tura: 4 de setembro de 1909, assinado pelo Monsenhor Celso 
Itiberêda Cunha, Administrador do Bispado. Primeiro e últi
mo registro: 5de setembro de 1909 e 24 de fevereiro de 1930. 
Documentos origínais relativos ao seguinte: atas sobre a 'receita 
e a despesa da Irmandade de Nossa Senhora da Luz, ata sobre 
u aniversário de + João, Bispo Diocesano, ata de eleição para 
a provedoria, e outras. As atas constam, de um modo mais ou 
menos geral, do seguinte: data, local, hora, indicação da sessão, 
pessoa que presidiu, abertura da sessão, leitura, discussão e apro
vaçao da ata anterior, assuntos diversos," avisos, leitura de rcla
tório da tesouraria, outras considerações, encerramer:to da seg
sao, sendo lavrada a ata, datada e assinada pelo secretário, tesou
reiro e pessoas presentes. Os documentos constituem fonte par~ 
a história social, administrativa, econômica, eclesiástica e das Ins

tituições. Folhas aproveitadas: 33 de 47, com a rubrica do Mon
senhor Celso até a folha 12. Constam anotações parCiaiS e to
tais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. 
Legibilidade: boa. O livro estáo perfeito e completo. Etiqueta da 
lombada: IRMANDADE N. S. do ROSÁRIO. ATAS. 
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[Livro-caixa da Comissão Central Feminina das Obras 
oa Catedral Metropolitana de Curitiba] . 

Termo de abertura: 26 de junho de 1930, assinado pelo Pe. 
Luiz Gonzaga Niéle. Primeiro e último registro: 15 de agosto 
de 1930 e de 1936. Documentos originais relativos ao segumte: 
receita e despesa, incluindo importâncias diversas provenientes de 
donativos, cobranças de espórtulas, festas, tômbola, depósitos ban
cários, pagamentos, compras de livros, contribuições mensais, ju
ros, promissórias, e outros. Os documentos constituem fonte pa
ra a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. Fo
lhas aproveitadas: 76 de 200, com a rubrica do' Pe. L. G. Niéle. 
Na última folha foram anexados dois documentos relativos à des
pesa da festa de N. Sa. da Luz em 1954 e ao balanço da festa 
em 1955. Constam anotações parciais e totais da receita e da 
despesa. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. 
As datas balizas são: 1930 e 1958. Não há etiqueta na capa e 
nem na lombada do livro. 

3.3.71. Livro-caixa da Comissão Feminina das Obras da Cate 
dral Metropolitana de Curitiba. 

Livro que serviu para lançamento aos nomes dos contri
buintes mensais pala obras de reparação da Catedral de Curiti
ba. Termo de abertura: 7 de março de 1934, assinado pelo Pe. 
J .. '. Penido. Último registro: junho de 1951. Documentos OrI

ginais relativos ao seguinte: Contribuições para as ooras em ge
ral, Contribuição para a pintura da Catedral e Donativos para 
o altar da capela do Santíssimo Scramento. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das 
in!ltituições. Folhas aproveitadas: 14 de 50, constando 13 com 
a rubrica do Pe. Penido. Constam anotações das quantias pagas 
mensalmente. Não foi obedecida a ordem cronológica. Legibi
lidade: boa. O livro esta perfeito e completo. As datas balizas 
são: 1949 e 1953. Não há etiqueta na capa e nem na lombada 
do livro. 

3.3.72. VISITAS a D. ATTICO. 

Livro que serviu para o registro de assinaturas das pessoas 
que visitaram Dom Attico [Eusebio da Rocha. Arcebispo Metril
politano de. Curitiba]. Primeiro e último registro: de 1935. Do
cumentos oriainais referentes ao seguinte: dia e lista de assinatu
ras. Os 
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eclesiástica. Folhas aproveitadas: 9 de 50. Legibilidade: regu
lar. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
VISITAS a D. ATTICO. 

3.3.73. DIARIO. Archidiocese de Curityba. 

Livro que serviu para registro da receita e da despesa diária 
da Arquidiocese de Curitiba. Termo de abertura: 24 de agosto 
de 1935, assinado pelo Pe. Francisco Torres, Vigário Capitular. 
Primeiro e último registro: 24 de agosto de 1935 e 30 de setem
bro de 1940. Documentos originais com as seguintes referências: 
cabecalho impresso com as palavras DEVE . HAVER e anota
ções relativas à receita e despesa, incluindo requerimentos, dIspen
sas matrimoniais, transportes, registros e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história sociall, econômica, eclesiás
tica e das instituições. Folhas aproveitada~: 100, have~do 79 com 
a rubrica do Pe. Torres. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legi
bilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lom
bada: CONTAS 13. 1935-1940. 

3.3.74. Horrao. 

Livro que servIU para borrão de constas. primeiro e último 
registro: 1936 e 29 de julho do mesmo ano. Documentos rela
tivos ao seguinte: nome dos inquilinos, casa e local, terreno, men
salidade, comissões, taxa sanitária, taxa predial, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história econômica e eclesits
tica. Páginas aproveitadas: 36 de 102, coma rubric,a de Evaristo 
C. de Araujo. Foram destacadas diversas folhas. Constam ano
tações parciais e totais das contas. Elas estão riscadas. Anota
ções no verso da capa. Legibilidade: boa. O livro está danifi
cado e incompleto. A etiqueta da capa está riscada, com exce
ção !ta palavra Borrão, que é o título. Etiqueta da lombada: LI
VRO de CONTAS. BORRADOR. 1936. 

3.3.75. CAIXA. Propagação da Fé e Santa Infância. Va. Re

glao. 

Livro que servIu para registro da receita e despesa da Pro
pagação da Fé e Santa Infância. Primeiro e último registro: I'" 
de janeiro de 1936 e 5 
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Foz do Iguaçu e Curitiba, cabeçalho impresso com as palavras 
DATA. DEVE. HAVER e indicação de ano, mês e dia. Os do
cumentos constituem fOnte para a história econômica, eclesiásti
ca e das instituições. Páginas aproveitadas: 1 a 50, 100 a 106 e 
150 a 151, sem rubrica. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito 
e completo. EtIqueta da capa: CAIXA. Propagação da Fé e 
Santa In/ancia. Va. Região. 

3.3.76. [Atas da Confederação das Associações Católicas Fe
ftlminas de Curitiba). 

Livro que serviu para registro de atas da Confederação de 
todas as Associações Católicas Femininas de Curitiba. Termo de 
abertura: 15 de agosto de 1936, assinado pelo Frei Matheus Hoe
pers, O.F.M. Primeiro e último registro: 15 de agosto de 1936 
e 21 de abríl de 1951. Documentos originais relativos ao seguin
te: Ata da sessão da fundação das Associações Católicas Femi
nínas da Arquidiocese de Curitiba, Ata da la. sessão da Confe: 
deração das Associações Católicas Femininas de Curitiba, e ou
tras. As atas constam, de um modo mais ou menos g,l!ral, do se
gUInte: Data, local, hora, indicação da sessão, pessoa que presi
diu, pessoas presentes, associações que se faziam representar, aber
tura da sessão com uma oração, leitura, discussão e aprovação 
da ata anterior, assUntos diversos, avisos, leitura de relatório da 
tesouraria, outras considerações, encerramento da sessão com as 
orações de costume, sendo lavrada a ata, datada e assinada pela 
secretária e pelo diretor. Os documentos constituem fonte par,! 
a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. Fo
lhas aproveitadas: 97 de 200, com a rub~ica do Frei Matheus 
Hoepers, O.F.M. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e com
pleto. O título do livro foi baseado em alguns dados existentes 
no termo de abertura e na capa externa. Não há etiqueta na ca
pa e na lombada do livro. 

3.3.77. "LIVRO DE TRANSCRIÇõES". 

Livro que serviu para a transcrição dos diversos atos ema
nados da Autoridade Arquidiocesana. Termos de abertura e de 
encerramento: 1 Q de outubro de 1894, assinados pelo Padre AI· 
berto José Gonçalves. primeiro e último registro: 7 de março de 
1936 e 8 de junho de 1957. Cópias do original relativas ao se
guinte: portarias, mandamentos, decretos, cartas, avisos, memo
randos, comunicações, circulares, despachos, atas, editais, convi· 
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tes, cartas pastorais, e outras. Os documentos constituem fonte 
para a hist6ria social, administrativa e eclesiástica. Folhas apro
veitadas: 200, com a rubrica do Pe. Alberto. Na folha 1 há uma 
autorização, além do termo de abertura, feita em Curitiba, a 19 
de outubro e assinada por + José, Bispo Diocesano. Logo abai
xo há uma declaração feita em Curitiba, a 9 de março de 1936 
e assinada pelo Padre Francisco Torres, que declarou que o li
vro não serviu para o fim que fôra destinado e passava a des
tiná-lo à transcrição dos atos da Autoridade Arquidiocesana. Não 
foi obedecida a ordem cronol6gica . Legibilidade: boa. O livro 
está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: LIVRO I -
TRANSCRIÇÕES DA CÚRIA - 1936-1956 [1957]. 

3.3.78. BORRADOR - Diário - Internato. 

Livro que serviu para registro das contas do Internato do 01-
násioPaninaense confiado e entregue aos padres da Congrega
ção da Missão. Termo de abertura: 19 de jna.eiro de 1937, assi
nado pelo Pe. Francisco Torres, Procurador. Primeiro e último 
registro: 19 de janeiro de 1937 e 6 de feverdro de 1939. Do
cumentos originais com as seguintes referências: Curitiba, dia. 
mês e ano, receita, incluindo dinheiro existente na Caixa e no 
Banco Francês-Italiano, reserva para as férias, anuidade dos alu
nos, etc., e despesa, relativa a obras e construção, pagamentos 
diversos, ordenado dos empregados, sapataria, combutível, ordp.
nado de professôres, etc. Os documentos constituem fonte para 
a hist6ria administrativa, econômica, eclesiástica e totais da re
ceita e da despesa. Foi obedecida. a· ordem cronol6gica. Legibi
lidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lom
bada: LIVRO de CONTAS do INTERNATO. 

3.3.79. [Atas] . 

Livro que serviu para o Tegistro de atas da comissão pr6 or
ganização da 1 \l Páscoa dos Servidores do 1. A . P . C . da Delega
cia do Paraná. Termo de abertura: 4 de março de 1952, assinado 
por Kismet A. Pereira, Secretário do Comitê. Primeiro e último 
registro: 4 de março de 1952 e 4. de abril d() mesmo ano. Do
cumentos originais relativos ao seguinte: Ata da primeira reunião 
do Comitê pr6 organização da comissão de. festejos da primeira 
Páscoa dos Servidores do Instituto de· Aposentadoria e Pensõ~~ 
dos Comerciários da Delegacia do Paraná, Ata da segunda reu· 
nião, e outras. As atas constam, de. 
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glÕes, considerações, deliberações, encerramento da sessão, sendo 
lavrada a ata, datada e assinada pelo Secretário do Comitê. Oi'> 
documentos constituem fonte para a história social, eclesiástica e 
das instituições. Folhas aproveitadas: 11 de 100. As folhas não 
foram rubricadas. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibili
dade: ótima. O livro está perfeito e completo. Não há etiqueta 
na capa e nem na lombada do livro. 

3.3.80. Movimento da Cúria Metropolitana e da Mitra do Ar
cebispado. 

Livro que serviu para registro do movimento da Cúria Me
trooohtana e da Mitra do Arcebispado. Primeiro e último regis
tr~: janeiro de 1952 e 7 de dezembro de 1953. Documentos ori
ginais referentes ao seguinte: receita e despesa da Cúria Metro
politana, taxas de batizados, taxas de casamentos, despachos da 
Cúria, e outros. Páginas aproveitadas: 147 de 200, sem rubrica. 
Foi obedecida a ordem cronológica de acordo com os assunto~. 
Legibilidade: boa O livro está perfeito e completo. Ele apre
senta indice. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.8.81. ATAS. 

Livro que serviu para o registro das assinaturas das pessoa3 
presentes à Assembléia Geral Universitária de instalação da Uni
versidade Católica do Paraná. Primeiro registro: 18 de agosto de 
1960. Documentos originais, que constituem fonte para a histó
ria social, cultural, eclesiástica e das instituições. Folhas aprovei
tadas: 2 de 50, sem rubrica. Legibilidade: regular. O livro es
tá perfeito e completo. Etiqueta da capa: ATAS. 

".3.8Z. 

* 
ESTANTE: 3. 
PRATELEIRA: .,. 

N9 1. Livro 19 de Registro do Vigário Geral Foren
se. 1879-1886. 

Livro que serviu para registro das pastorais, circulares e atos 
emanados da autoridade superior eclesiástica do Bispado de São 
Paulo e que foram dirigidos especialmente à Vigararia Geral Fo
rense da Província do Paraná. Termos de abertura e de encerra
mento: 14 de agosto de 1879, assinados por Julio Rib.o de Cam
pos. Vigário Geral Forense. Primeiro 
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documentos originais, em Po~tuguês ou Latim, relativos ao se
gUinte: Provisão criando a Vigararia Geral Forense da Provin
cla dI,) Paraná, Provisão de nomeação do Vigário Geral Fore"st:_ 
Portaria de faculdades a favor do Vigário Geral Forense da rc
tenda Província, Regulamento para as Vigararias Forenses, Ta
bela provisória de emolumentos paroquiais do Bispado de São 
Paulo, dos atos festivos em geral, dos atos fúnebres, dos atos de 
batizados e casamentos, Cartas pastorais, Carta encíclica do Papa 
Leão XIII anunciando um jubileu extraordinário, Termos de JU

ramento, telegramas, Encíclica do Papa Leão XIII sobre a cons
tituíção cristã dos Estados, Bênção das capelas de Novo Tirol e 
da colônia Zacarias da paróquia de São José dos Pinhais, Divi
sas da freguesia civil de Tomazina, e outros. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa, econômic'l, ecle
siástica e das instituições. No final do livro há um índtée das 
peças oficiais do 1 Q Livro de Registros da Vigararia Geral Foren
se. Este índice e outros documentos anexos foram feitos em fo
lhas coladas no livro. Folhas aproveitadas: 140, com a rub-ica de 
JRCampos e as últimas, com a do Pe. João Evangelista Braga 
Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: regular. O ri
vro está perfeito e completo. O livro possui material avulso rela
tIVO a faculdades concedidas ao Pe. Pedro Colbachini para as 
missões entre Os colonos católicos italianos residentes na Prov[n
cia do Paraná. Etiqueta da lombada: I. REGISTRO da VlGARA
RIA GERAL FORENSE. 1879-1886. 

3.3.83. NQ 2. Livro 2Q de Registros da Vigararia Geral Fo
rense. 1886-[1890J. 

Livro que serviu para o registro integral das Pastorais e Cir
culares, dos Mandamentos, Provisões e mais peças oficiais ema
nadas da autoridade superior e das que pela Vigararia Geral Fo
rense lhe foram dirigidas oficialmente ou que se entendiam com 
o governo do Bispado e regime administrativo da mesma Vigara
ria, relativamente às Vigararias da Vara e par6quias da Prov[n
da. em continuação do 1 Q Livro. Termos de abertura e de en
cerramento: 28 de setembro de 1886, assinados pelo Pe. João 
Evangelista Braga, Vigário Geral Forense. Primeiro e último 
registro: 27 de agosto de 1886 e 7 de janeiro de 1890. Cópias do 
original, em Português ou Latim, relativas ao selZUinte: reglstn~ 

de petição e informação da Vigararia Geral Forense, despachos 
diversos, petição de faculdades especiais da Santa Sé Apostólica 
para melhor cumprir a missão sacerdotal, provime-cto nos livros 
da paróquia de Paranaguá, 
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de Guaraquessava à paróquia de Paranaguá, visita de Dom Lino 
Deodato Rodrigues de Carvalho, [Bispo de São Paulo], à paró
quia da cidade de NO'isa Senhora do Rosário de Paranaguá, a 
13 de novembro de 1881, Exposição confidencial, que fez o Vi
gario Geral Forense do Paraná ao Presidente da Província, sobre 
questão da ex-colônia Tomás Coelho, e outras. Os documentos 
cor:stltriem fonte para a história social, administrativa. eclesiá~

tica' e das instituições. No final do livro há um material colado 
m:.te e relativo a termos de abertura e de encerramento, recortes 
rle jornal, carta circular de Dom Lino Deodato Rodrigues de 
Carvalho, [Bispo de São Paulo], e outros. Folhas aproveitadas~ 
144 de 202, com a rubrica do Pe. Braga. Legibilidade: boa. O 
lIvro está danificado. Ele contém documento avulso relativo a 
portaria de faculdade extraordinária concedida ao Pe. Alberto 
José Gonçalves, pároco colado de Curitiba e Vigário Geral Fo
tl.'!nse do Estado do Paraná, Bispado de São Paulo. Etiqueta da 
I ... mbada: 11 REGISTRO da VIGARARIA GERAL FORENSE. 
1886-189U. 

3.3.84. NQ 1. Registro de Officios. 

Livro que serviu para o registro de ofícios L e de outros do
r:umentos] dirigidos pelo gOverno superior do Bispado à Vigara
ria Geral 'Forénse de Curitiba. Termos de abertura e de encer
ramento: 16 de novembro de 1879, assinados por Julio Ribeiro de 
Campos, Vigário Geral Forense. Primeiro e último registro: 30 
de abril de 1879 e 4 de janeiro de 1888. Cópias do original, em 
Português, relativas ao seguinte: Ofício de Dom Lino [Deodato 
Rodrigues de Carvalho], Bispo Diocesano de São Paulo, comu
nicando ter criado a Vigararia Geral Forense da Província do 
Paraná e nomeado o Pe. Julio Ribeiro de Campos para o cargo 
de Vigário Geral Forense, cor~espondência do referido Bispo com 
o Vigário Geral Forense do Paraná. telegrama do mesmo Bispo 
ao Vigário Geral Forense, concedendo licença para benzer cape
la, declaração de tomada de posse do cargo de Vigário Geral Fo
rense de Curitiba, datada de 19 de outubro de 1885 e assinada 
pelo Pe. João Evangelista Braga, e outras. Os documentos cons' 
tituem fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e 
das instituições. Folhas aproveitadas: 115 de 200, rubricadas por 
JRCampos. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: re
l!:ular. O livro está perfeito e completo. No final há, em papel 
avulso, um índice com indicações 'referentes ao seguinte: lndice 
alfabético do 1 Q livro de Registro de Ofícios, NQ 
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pecialização das peças oficiais e folha, incluindo o verso. Este 
índice vai do NQ 1 ao 30. Etiqueta da lombada: REGISTRO DE 
OFFICIOS. 1879-1888. 

3.3.85. N9 2Q. 29 Livro de Registro de Provisões, Dispensa3, 
Chancellarias e Terças Partes da Vigararia Geral fo'o
rense do Paraná. De Março de 1884 Ia setembro de 
1894] . 

Livro que serviu para o lançamento dos 1'eltos que recon,,· 
raro na Vigararia Geral Forense da Província do Paraná bem .. ,,
mo das quotas pertencentes à Caixa Pia, Chancelaria e termos par
tes. Termos de abertura e de encerramento: 30 de março de 
1884, assinados pelo Pc. Julio Ribeiro de Campos, Vigário Geral 
Fosense. Primeiro e último registro: 7 de janeiro de 1887 e 18 
de setembro de [1894]. Documentos originais, em Portugues, 
com as seguintes referências: cabeçalho manuscrito com as indi
cações de Ano, dia, mês e ano ou nQ do documento. dia. mes \; 
ano, Data e objeto do registro, podendo constar a indicacão do 
iuiz e escrivão, Caixa Pia, Chancelaria, Terças partes, podendo 
haver a indicação do Total, e Observações. Os documentos con~
tituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das 
instituições. Folhas aproveitadas: 294 de 297, com a rubrica de 
JRCampos. Foram coladas duas folhas no começo do livro. Na 
primeira folha, sem numeração, foi anotado o NQ 2. Alguns n.
grstros foram cancelados pelo escrivão Joaquim Virgolino. Le
gibilidade: boa. O livro está danificado e completo. Datas ba
lizas: 1884 e 1894. Etiqueta da lombada, colada na parte infe
rior e em sentido contrário: REGISTROS GERAIS 2. 181!4-
1894. 

'.3.86. 11 REGISTRO da VIGARARIA GERAL FOREN
SE. 1885. 

T .ivro que serviu para os registros, lançamentos ou cópias de 
tudo que se referisse ao expediente do Vigário Geral Forense 
da província do Paraná. Termos de abertura e de encerramento: 
26 de setembro de 1885, assinados pelo Pe. João Evangelista Bra
ga, Vigário Geral Forense. Primeiro e último registro: 22 de 
junho de 1885 e 5 de fevereiro de 1886. C6pias do original, em 
Português, relativas ao seguinte: portarias, telegramas, cartas, pe
tições, festas religiosas, circulares, publicação de pastorais, comu
nicaçães, despachos~ carta de polacos católicos da Colônia Mu-
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rici, declarando que não aceitavam o casamento civil por consi
derá-lo em contrário aos preceitos da fé cristã, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: embora conste, no termo de 
abertura, a indicação de 200 folhas, o livro possui 47 folhas apro
veitadas de 48, com a rúbrica do Pe. Braga. Os primeiros do
cumentos foram numerados de 1 a 30. Foi obedecida a ordem 
cronológica. Legibilidade: má. O livro está danificado, sendo que 
a capa está rasgada e algumas folhas apresentam-se soltas. Eti
queta da lombada: 11. REGISTRO da VIGARARIA GERAL 
FORENSE. 1885. 

3.3.87. NO 10. COPIADOR DE OFFICIOS. Do Vigário Ge
ral Forense. 1885-1886. 

Livro que serviu para copiar a correspondência oficial do 
Vigário Geral Forense do Paraná. Termos de abertura e de en
cerramento: 24 de abril de 1886, assinados pelo Pe. João Evan
gelista Braga, Vigário Geral Forense. No termo de abertura o 
Vigário Geral Forense afirma que inutilizou várias folhas. Nos 
dois termos há um carimbo do Vigário Geral Forense da Provín
cia do Paraná, que consta tamf>é"m em alguns documentos do li
vro. Primeiro e último registro: 26 de outubro de 1885 e 4 de 
maio de 1886. Cópias do original, em Português ou Latim, rela
tivas ao seguinte: cartas, ofícios, provisões, telegramas, referên
cias às capelas, atestados, nomeaçõe~ circulares, termos de iden
tidade, sentenças, portarias, notas, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 503, sem rubrica, faltando diversas folhas. 
Além das folhas de papel fino, que constituem grande parte do 
livro há 10 folhas de material avulso. que foi colado no livro. 
Há folhas tiradas e coladas fora de ordem. Foi obedecida a or
dem cronológica. Legibilidade: má, sendo que a ação do tempo 
apagou a tinta com que foram escritas várias folhas. O livro está 
danificado e incompleto. A capa do livro está rasgada. O índice, 
com os títulos dos documentos e as respectivas folhas, foi fe:to 
na folha do índice alfabético, que corresponde às letras A e B. 
Etiqueta da lombada: COPIADOR. 1. 1885-1886 . 

3.3.88. NO 2. 20 Copiador de Officios do Vigário Geral Fo
rense . 1886. 

Livro que serviu para o registro de cópias da corresponden
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dos sacerdotes. Termo de abertura: 24 de abril de 1886, assina
do pelo Pe. João Evangelista Braga, Vigário Geral Forense do 
Paraná. Primeiro e último registro: 24 de abril de 1886 e 26 de 
janeiro de 1887. C6pias do original, em Português, relativas ao 
seguinte: ofício solicitando o envio de livros e compromissos re
lativos à Irmandade de S. Sebastião e ao cemitério paroqúial da 
freguesia de Conchas, ofício declarando aberto o jubileu extraor
rlinário concedido aos fiéis pelo Papa Leão XIII e outros. Os 
documentos constituem fonte para a hist6ria social, administra
tiva. eclesiéstica e das instituições. Folhas aproveitadas: embora 
conste, no termo de abertura, a indicação de 498 folhas, o livro 
possui, na realidade, 48.7 folhas, ~ a rubrica do Pe. Braga. 
Entretanto, foram acrescentadas mais 28 folhas, perfazendo um 
total .de 515 folhas. Legibilidade: regular e má, havendo folhas 
completamente ilegíveis. O livro está danificado. Há um índice 
A a Z, que apresenta indicação de títulos e de folhas. Etiqueta 
da lombada: COPIADOR. 2. 1886-1887. 

3.3.89. NQ 3Q. 3Q Livro. Copiador Official. 7br.o 1887. 

Livro que serviu para o registro de cópias da correspondência 
oficial dirigida ao Bispo Diocesano, aos sacerdotes e demais ofi .. 
ciais da Província [do Paraná] do Bispado de São Paulo. Termo 
de abertura e de encerramento: 24 de setembro de 1887, assina
dos pelo Pe. Braga. Primeiro e último registro: 24 de setembro 
de 1887 e 5 de janeiro de 1888. C6pias do original, em Portu
guês, relativas ao seguinte: respostas a ofícios e cartas recebidas 
pelo Vigário Geral Forense, Pe. João Evangelista Braga, cartalil 
enviadas ao Bispo Diocesano, relação das paróquias da Provín
cia do Paraná, com instituição canônica, no ano de 1887, e ou
tras. Os documentos constituem fonte para a hist6ria social, ad
ministrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 139 de 473, com 
a rubrica do Pe. Braga. Algumas folhas foram rasgadas e outras, 
que contêm documentos, acham-se anexadas ao livro. O livro es
tá danIficado e incompleto. Legibilidade: regular e má, sendo que 
abtuns documentos estão ilegíveis. Etiqueta da lombada: COPIA
DOR. 3. 1887-1888 

'.'4.90. Novembro de 1889 - em deante - 1900-1901-1902· 
1903. COPIADOR nQ 1. Diocese de Corytiba. 

Livro copiador que serviu para transcrição das cartas escri
tas e respondidas por + José, Bispo Diocesano de C'uritiba. Pri-
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merro e últímo registro: 9 de novembro de 18... e 28 de abril 
de 1903. Cópias do original, em Português, Latim, Francês e 
Italiano, relativas ao seguinte: carta respondendo a pedidos de 
dispensa de promessa, cartas solicitando criação de paróquias, car
ta anunciando fundação de escola paroquial, cana com resposta 
sobre convênto entre matriz e a Irmandade do Espírito Santo pa
ra a fundação de um asilo, carta comunicando impossibilidade d~ 
comparecer ao 1 Q Congresso Católico da Bahia, carta agradecen
do recomendação e pedindo padres capuchinhos para a Casa de 
Missão em São Jerônimo e Jataí, aldeamento indílZena. carta en
aerecada à Condessa D'Eu referente a convite de peregrinação a 
Paray-Ie Monial, na França, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa, política, ecle
siástica e das instituições. No começo do livro há um índice alfa
bético com nomes, folhas e datas entre parênteses. Folhas apro
venadas: 251 de 258. Foi obedecida a ordem cronológica. Le-
2ibilidàde: boa e má, havendo cartas ilegíveis e algumas palavras 
.;ortadas. O livro está danificado. Etiquota da lombada: CO
PIADOR. 4. 1899-1903. 

3.3.91. COPIADOR. 5. 1904. 

J..lvro que serviu para registro de copias de corresponClencla 
oficial do Bispo de Curitiba e dos outros sacerdotes. PrimeIro e 
último registro: 2 de novembro de 1904 e 7 de dezembro do mel· 
mo ano. Documentos relativos ao seguinte: comunicação de via
gens. cárta de + Duarte, Bispo Diocesano, ao Monsenhor Alber
to. e outras. Os documentos constituem fonte para a história 8<'-· 

.:Ial, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 200. Foi 
Obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro es
tá perfeito e completo. Foi utilizado o índice alfabético. Etique
ta da lombada: COPIADOR. 5. 1904. 

3.3.92. COPIADOR. 6. 1904-1907. 

Livro que serviu para o registro de cópias da correspondên
cia oficíal do Bispo Dom Duarte [Leopoldo e Silva]. Primeiro 
e último registro: 7 de dezembro de 1904 e 7 de março de 1907. 
Documentos relativos ao seguinte: cartas de + Duarte, Bispo de 
Curitiba, ou Bispo Diocesano, ao Juiz .Municipal de Jaguariaíva 
lIObre profissão de fé, à Irmã Maria S. Bernardo sobre o fecha
mento da Casa dos Santos Anjos, a vários sacerdotes, autoridades 
e fiéis sobre assuntos diversos. Os 
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para a história social, administrativa e eclesiástica. Há um índice 
alfabético A a Z, com indicação dos assuntos e das respectivas 
folhas. Folhas aproveitadas: 345 de 400, sem rubrica, sendo que 
as folhas 229 e 230 ficaram sem efeito. O livro está perfeito e 
completo. Etiqueta da lombada: COPIADOR. 6. 1904-1907. 

3.3.93. N9 1. 19 Livro de Reg.os de - Termos de Abjurações. 

Livro de registros ou de termos de abjuração de heresia ou 
cisma e conversão para a Igreja Católica. Termos de abertura e 
de encerramento: 19 de novembro de 1885, assinados pelo Pe. João 
Evangelista8raga, Vigário Geral Forense do Paraná. Primeiro e 
último registro: 2 de novembro de 1885 e 7 de novembro de 1887. 
Documentos originais, em Português, relativos ao seguinte: termos 
de reconciliação, autos e termos de abjuração. Os termos in
cluem, de um modo geral, os seguintes dados: data, local, nome, 
idade e nacionalidade da pessoa que abjurou, conteúdo desta ab
juração, profissão da fé católica, absolvição de excomunhão e 
censuras, assinaturas do padre, da pessoa que se converteu e das 
testemunhas. Os documentos constituem fonte para a história so
cial, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 23 de 
100, com a rubrica do Pe. Braga. Foi obedecida a ordem crono
lógica. Legibilidade: má. O livro está perfeito e completo. Eti
queta da lombada: ABJURAÇOES. I. 1885-1887. 

l.3.94. Posse e Juramento dos Funcionários da Camara EpIs
copal e Administração Diocesana. 

Livro que serviu para ser lançado o termo de posse do Bis
pado por parte do Bispo eleito da Diocese de Curitiba, [Dom 
José de Camargo Barros], bem éomo dos funcionários que foram 
nomeados para a administração diocesana e da C&mara Episco
paI. Termo de abertura: 29 de setembro de 1894, assinado pelo 
Pe. Alberto José Gonçalves, Vigário Geral Forense do Estado 
do Paraná. Primeiro e último registro: 30 de setembro de 1894 
e 20 de abril de 1907. Documentos originais e cópias do original, 
em Português, relativas ao seguinte: Termo de posse do Bispado 
pelo Bispo Diocesano, Dom José de Camargo Barros, termos de 
juramento deferidos, termo de renuncia simples e pura e provi
sões de nomeações. Os termos constam, de um modo geral, do 
seguinte: data, local, pessoas que fez o juramento, conteúdo des
te juramento, assinaturas do secretário, da pessoa que fez o ju
ramento e das testemunhas. Os documentos constituem fonte pa-
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ra a hist6ria social, administrativa, eclesiástica e das instituições. 
Folhas aproveitadas: 17 de 150, com a rubrica do Pe. Alberto. 
Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro 
"stá perfeito e completo. Etiqueta da lombada: LIVRO de Jll. 

RAMENTOS dos FUNCIONÁRIOS DA cúRIA. 

3.3.9~. Registro Supplementar ao da Secretaria do - Bispado. 

Livro que serviu para registro suplementar do livro de J.{e
gistros da Secretaria do Bispado [depois Arcebispado de Curi
tiba 1. Termos de abertura e de encerramento: 1 Q de janeiro de 
1970, posteriores aos documentos do livro. Primeiro e último re
gistro: 16 de janeiro de 1894 e 22 de ll.2osto de 1960. C6piaR dn 
original, em Português ou Latim, relativas ao seguinte: funda
çoes de seminários, certidões de juramento, conferências episco
pais, conselho diocesano, ordenações, visitas pastorais, criação de 
paróquias, peregrinações, lançamento de pedras fundamentais, men· 
sagens, mi~sas, Congressos Eucarísticos, e outros. Os documentos 
constituem fonte para a história social, administrativa, eclesiásti
ca e das instituições. Folhas aproveitadas: 49, com a rubrica do Pe. 
Lamartine. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: re
guIar. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
LIVRO I. TOMBO. 1900-1960 . 

• 
3.3.96. REGISTROS DE CRISMA:!I. 

Trata-se de 9 (nove) livros de Registro de Crisma, que lU· 

duem documentos originais, em Português, com cabeçalho impres
so e dados referentes ao seguinte: NQ de ordem; NOMES, cons
tando apenas o(s) prenome(s) do crismando; IDADE, a idade 
do crismando; FILIAÇÃO, o nome ou o(s) prenome(s) do pai 
ou da mae, sem indicação ou a palavra desconhecida; PADRI
NHO ou MADRINHA, o nome ou o(s) prenome(s) do padrinho 
ou da madrínha; OBSERVAÇOES, confirmados em tal dia, lu
gar e igreJa. 

Os livros apresentam legibilidade que varia de boa para ctl

ma e estão todos perfeitos e completos. Consituem fonte para a 
história social, demográfica e eclesiástica. 

São os seguintes· 
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Titulo Catedral, Igreja ou Paróquia 
Folhas apro- Período Etiqueta da 

veitadas lombada 

N9 1. REGISTRO DE CHRISMA. Catedral do Bispado. 299 1894-1895 1. Catedral, 
1895 e 1894 

N92. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de São Francisco de Pau- 294 1895 2. S. F.o de 
la de Canavieiras, e outras. Paula, 1895 

N93. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de São Pedro de Alcân- 304 1895 3. S. Pedro 
tara, e outras. [de] Alean-

tara, 1895 
N94. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de São Pedro Apóstolo do 310 1895-1896 4. Gaspar, 

Gaspar, e outras. 1895 
N95. REGISTRO DE CHRISMA. Paróquia de Porto de Cima, e 171 1896-1897 5. Porto de 

outras. Cima, 1896 
N96. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja da Tranqueira, e outras. 310 1879 6. Tranquei. 

ra, 1897 
N97. REGISTRO DE CHRISMA. Conchas, e outras. 310 1898 7. Conchas, 

1898 
N98. REGISTRO DE CHRISMA. Catedral. 2315 1898 8. Catedral, 

1898 
NQ 9. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de Florianópolis, e demais '\06 1898-1901 9. Florian6-

paróquias da Província. 
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3.3.97. [ATAS DO CONSELHO EPISCOPAL]. 

Livro que serviu para o registro das atas do Conselho Epis
copal. Primeiro e último registro: 24 de março de 1901 e 13 de 
janeiro de 1951. Documentos originais, em Português, incluind" 
a ata da instalação do Conselho Epi~copal, a ata da primeira ses
são, ata da segunda se~são, e outras. As atas incluem, de um 
modo geral, o seguinte: data, local, nome do Bispado ou Arce
bispo que presidiu o Conselho, pessoas presentes, preces, assun
tos tratados, discussões, encerramento da sessão com as orações 
costumeIras, sendo a ata lavrada e assinada pelo Bispo ou Arce
bispo e por quem de direito. Os documentos constituem fonte P'\
ra a história social, administ.rativa, eclesiástica e das mstItuições. 
Folhas aproveitadas: 67 de 200, sem rubrica. Foi obedecida a 
ordem cronológica. Legibilidade: regular. O livro está perftito 
e completo. Ele possui material avulso relativo ao segumte: carta 
do Bispo de Ponta Grossa, pedindo a resolução do problema dos 
limites das paróquias de Rio Claro e São Mateus, carta do vigário 
de São Mateus apoiando o parecer do Bispo, nova solicitação do 
referido Bispo para que o problema fosse logo resolvido e carta 
de [Dom Manuel da Silveira D'Elboux], Arcebispo de Curitiba, 
afIrmando nao se OpOI à alteração dos limites das referidas paró
quias. Não hâ etiqueta na capa e nem na lombada do livro. 

3.3.98. Inventário dos bens da Mitra de Corytiba. 

Livro que serviu para inventário dos bens pertencentes à Mi
tra de <"'uritlba [e ao Palácio Arquiepiscopal]. Primeiro e último 
registro: 4 de abril de 1904 e 20 de dezembro de 1954. Do
cumentos originais, em Português, relativos ao seguinte: Inven
tárIO dos bens que pertenciam à Mitra de Curitiba, Inventário 
dos bens deixados por Dom Duarte Leopoldo [e Silva] na resi
dência episcopal de Curitiba e Inventário dos bens pertencentes 
ao Palácio Arquiepiscop~ de Curitiba, situado à rua Mateus Le
me, 575, feito em 1950, antes da posse de Dom Manuel da Sil
veira D'Elboux, depois [Arcebispo Metropolitano de Curitiba]. 
O livro possui material avulso relativo ao seguinte: Inventário fi
nanceiro da Cúria Metropolitana, feito em Curitiba, a 30 de abril 
de 19~O, e assinado pelo Pe. Bernardo José [Krasinski], Demons
traça0 da receita e despesas feitas no Palácio Arquiepiscopal pa
ra recepcionar o Arcebispo, Dom Manuel da Silveira D'Elboux, 
feita em Curitiba, a 21 de dezembro de 1950 e assinada pela te· 
soureira da Comissão Central Feminina das Obras da Catedral, 
Lista de auxílio a alguns reparos no Palácio 
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listas de bens diversos. Os documentos constituem fonte para a 
hi6tória social, econômica, ecle~iástica e das instituições. Folhas 
aproveitadas: 12 de 50, sem rubrica. Legibilidade: ótima. O li
vro està perfeito e completo. Etiqueta da lombada: INVENTÁ
RIO DOS BENS DO PALÁCIO. 

3.3.99. CAIXA da Irmandade de Na. Sa. da Luz de 1909 a 
[1930] • 

Livro que serviu para lançamento de todo o movimento do 
caixa da Irmandade de N. Sa. da Luz. Primeiro e último regis
tro: março de 1909 e junho de 1930. Documentos originais, in
cluindo cabeçalho impresso com as seguintes indicações: DEVE. 
CAIXA. HAVER. As anotações são as seguintes: Ano, mês, des
pesa, incluindo pagamento do 19 trimestre ao organista, auxílio 
à Semana Santa, auxílio para a sagração da Catedral, e outras, e 
receita, com importância depositada conforme caderneta, recebi
mento de aluguel de casa e anuidades da Irmandade, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, econô
mica, eclesiástica e das instituições. Folhas aproveitadas: 54 de 
100, sem rubrica. Constam anotações parciais e totais da receita 
e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. A segunda data baliza é 
1930. Etiqueta da lombada: IRMANDADE N. S. DA LUZ. 
CAIXA. 

3.3.100. [Contribuições para as obras la Catedral Metropo~i
tana de Curitiba]. 

Livro que serviu para nele serem lançados os nomes das pes
soas que contribuiram para as obras da Catedral Met"opolitana 
de Curitiba. Na folha 1, antes do termo de abertura, há uma lis
ta dos nomes dos membros da Comissão Feminina das Obras da 
Catedral. Termo de abertura: 26 de junho de 1930, assinado pelo 
Pe. Luiz Gonzaga Niéle. primeiro e último registro: agosto de 
1930 e março de 1954. Documentos originais, em Português, re· 
lativos ao seguinte: listas dos nomes dos contribuintes e as re.~

pectivas importâncias. Os documentos constituem fonte para a his
tória social, econé\mica e eclesiástica Folhas aproveitadas: 13 
de 50, com a rubrica do Pe. I. G. Niéle. Constam anotações par
ciais e totais das contribuições. Foi obedecida a ordem cronoló
gica. Legibilidade: ótima. O 
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3.3.101. Livro Borrão. 1936-[1950]_ 

Livro que serviu para o lançamento de receita e despesa. 
Primeiro registro: 22 de abril de 1936. Documentos originais, em 
Português, que incluem os seguintes dados: Título, Ano, mês, 
dia, despesa e receita. As anotações referem-se ao seguinte: Pa
lácio Arquiepiscopal, casas na rua Visconde de Guarapuava, ca
sas nas ruas Coronel Dulcídio, 13 de maio e 7 de setembro, ter
reno da igreja e Colégio São Francisco de Paula, na rua Padre 
Ildetonso, Emiliano Perneta e na Água Verde, casas nas ruas do 
Rosário e Marechal Floriano Peixoto, e outras. Os documentos 
constituem fonte para a história econômica e eclesiástica. Na pri
meira folha, sem numeração, consta um índice de títulos, inc'utn
do indicações das folhas [páginas]. Páginas aproveitadas: 80 de 
100, sem rubrica. Constam anotações parciais e totais da receita 
e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica de acordo com 
os assuntos _ Legibilidade: regular. O livro está perfeito e com
pleto. A segunda data baliza é de 1950. Etiqueta da lombada: 
LIVRO DE CONTA. BORRADOR. 1936-1949 [19501. 

3.3.102. [Atas das reuniões do clero]. 

Livro que serviu para o registro das atas das reumoes das 
conferências eclesiásticas. Primeiro e último registro: 27 de abril 
de 1936 e 5 de: abril de 1960. Documentos originais, em Portu
guês, que incluem, de um modo geral, o seguinte: data, local, no
me das pessoas presentes, abertura, finalidades, assuntos trat~\

dos, medidas adotadas, encerramento, sendo as atas datadas e 
assinadas pelo secretário. Os documentos constituem fonte pata 
a história social, eclesiástica e das instituições. Folhas aproveita
das: 100, sem rubrica. Legibilidade: ótima. O livro está per
feito e completo. Não há registro na etiqueta da capa. O tí
tulo do livro foi dado de acordo com a sua finalidade. 

3.3.103. CONTAS CORRENTES, INCLUINDO COLETAS. 
LIVROS-CAIXA E LIVROS DOS BANCOS. 

Trata-se de 28 (vinte e oito) livros de CONTAS CORREN
TES, inclUSive Coletas, 5 (cinco) LIVROS-CAIXA e 2 ( dois) 
LIVROS DE BANCOS. Eles possuem, na maioria, cabeçalhos 
impressos, podendo incluir indicações e dados referentes ao se
guinte: 19 ... , ou ANO, DÉBITO, CRÉDITO, podendo haver 
também a palavra SALDO, ou ainda outras referências. Cons
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Os livros apresentam documentos originais, em Português, com 
legibilidade regular, boa ou ótima. A maioria deles estão per
feitos e completos, mas há três danificados e incompletos. 

Constituem fonte para a história social, econômica, eclesiás
tica c das instituições. Alguns livros incluem material avulso. 

Os 
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Título: 

1 . Livro 1. Conta Corrente. 
Collectas. 

2. Cf Corrente. Livro de Co-
letas. 

~. Coletas. 
4. [Coletas] . 
5. rColetasJ. 
6 . Contas Correntes. 

7 . Contas Correntes. 

8 . Contas Correntes. 

9 . Contas Correntes. 

10 . Contas Correntes. 

11 . Contas Correntes. 
12 . Contas Correntes. 
13 . Contas Corerntes. 
14. Contas Correntes. 

15. [Contas Correntes]. 
16. Contas Correntes. 
17 . Contas Correntes. 
18 . Contas Correntes. 
19 . Contas Correntes. 
20. Contas Correntes. 

Assunto, Indicação ou 
Institutição 

Mitra. 

Coletas. 

Coletas. 
Coletas. 

Ob~a das Vocações Sacer
dotais e Seminário. 
Mitra Metropolitana. 

Seminaristas Maiores. 

Catedral do Arceb'spado. 

Obra das Vocações [Sa
c('rdotais] . 
Mitra. 
Cúria Metropolitana. 

VII Congresso Eucarístico 
Nacional. Curitiba. 

Mitra. 
O.V.S. 
O.V.S. - Cúria. 
Asilos. 
Nomes de sacerdotes. 

Páginas ou folhas 
aproveitadas 

Período 

348 de 400 págs. 1936-1949 

128 de 400" 1949-1952 

142 de 200" 1952-1954 
41 de 50" 1958-1963 

200 1936-1949 

118 de 400" 1936-1952 

43 de 200" 1936-1952 

18 de 200" 1943-1950 

53 de 200 " 

70 de 200 " 
50 de 200 " 
28 de 200 " 
46 de 200 fls. 

1949-1951 

1950 
1950-1951 
1951-1955 
1959-1960 

51 de 400 págs. 1959-1962 
1 de 50 fls. 1968 
2 de 50" 1968 
2 de 50 " 

10 de 50 " 
41 de 200 págs. 

Etiqueta ou indicação 
da lombada 

Coletas 1. 1936-1948 

Coletas 2. 1949-1951 
[1952] 

Obras das Vocações 1. 
1936-1949 
Contas da Mitra. 1936-
1950 
Contas dos Seminaris
tas Maiores 
Contas da Catedral. 
1943-1950 

Contas da Mitra. 1950 

Mitra 
O.V.S. 
Secreto 
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Título: 

21 . Conta Corrente. 
"Obras das Vocações". 

22 . Conta Corrente. 

23 . Conta Corrente. 
24. Conta Corrente 

Mitra. 
25 . Conta Corrente. 

26 . Conta Corrente. Contas 
Avulsas. 

27 . Conta Corrente. 

28. Conta Corrente. Ação So
cai do Paraná. 

29. Caixa. 

30. [Caixa] . 

31. Caixa. 
32. Movimento do Caixa. 

(Congresso) . 
13. Caixa. 

34. Livro dos Bancos. 
35. Conta C'-Orrente 

-J- Bancos +. 

Assunto, Indicação ou 
Institutição 

Obra das Vocações Sacer
dotais. 
Santa Sé e Obras Arqui
diocesanas. 
Cúria Metropolitana. 
Mitra. 

Departamento Arquidioce
sano de Ensino Religioso. 

Contas avulsas. 

Campanha da Fraternida
de. 
Ação Social do Paraná. 

19 Congresso Eucarístico 
Provincial. 
Comissão de Hospedagem 
do VII Congresso Euca
rístico Nacional. 

VII Congresso Eucarístico 
'Naciosal. 
Obra das Vocacões Sacer
dotais de Curitiba. 
MItra. 
Mitra. 

Páginas ou folhas 
aproveitadas 

45 de 200 " 

51 de 100 " 

70 de 200 " 
14 de 100 " 

12 de 100 " 

11 de 100 " 

19 de 100 " 

2 de 100 " 

38 de 100 fls. 

62 de 196 " 

99 de 150 " 
241 de 400 págs. 

97 fls. 

132 de 200 págs. 
1 de 100 ,. 

Período 

1959-1965 

1960-1966 

1960-1966 
1961-1967 

1962-1966 

1966-1968 

1967-1968 

1967-1968 

1953-1954 

1959-1960 

1959-1962 
1959-1963 

1960-1966 

1953-1960 

Etiqueta ou indicação 
da lombada 

Livro Caixa da O.V.S. 

Livro das Coletas e Ta
xas 
Livro dos Bancos 
Mitra 

Departamento Arquid. 
do Ens. Religioso 
Curitiba 
Contas avulsas 

Ação social 

Movimento do Caixa 
(Congres~o) 

Caixa. O.V.S. 
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ESTANTE: 4. 

PRATELEIRA: 7. 

3.3.104. PAROCHIAS. 

Livro que serviu para o registro das par6quias da Diocese 
de Curitiba. Os documentos não foram datados, referindo-se a 
acontecimentos anteriores. Primeira e última referência: 1668 e 
1947. Documentos originais, em Português, com as seguintts re
ferências: cabeçalho impresso com as Indicações de DIOCESE 
DE CURITIBA, ESTADO DO PARANA ou SANTA CATARI
NA, DATA, LOCALIDADE, NATUREZA, FUNCIONARIO, 
DATA DA PROVISÃO, CONSELHO DA FABRICA, e ou
tras. Os documentos incluem a data da criação das paróquias, 
a localidade, as datas das provisões, o nome completo ou apenas 
o pren.ome dos sacerdotes e dos funcionários da paróquia e ob
servações diversas. Os documentos constituem fonte para a his
tória social, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 
106, de 200, e a maioria someste de um lado e de modo incom
pleto. As folhas não foram rubricadas. Legibilidade: ótima. O 
livro está perfeito e completo. Etiqueta da capa: PAROCHIAS. 

3.3.105. PAROCHIAS DO BISPADO. 

Livro que serviu para o registro das paróquias do Bispado 
e seus funcionários. Termos de abertura e de encerramento: 5 
de outubro de 1894. assinados pelo Pe. Alberto José Gonçal
ves . Os documentos não foram datados, referindo-se a aconte
cimentos anteriores. Documentos originais, em Português, com 
as seguintes referências: cabeçalho impresso com as indicações 
de PARóQUIA DE . _ .......... , PAROCO, COADJUTOl<., 
SACRISTÃO, FABRIQUEIRO, MESTRE DE CAPELA E OB
SERV AÇOES. Os documentos incluem o local da paróquia, o 
nome completo do pároco, do coadjutor e dos funcionários, a 
data da nomeação e observações diversas. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 82 de 199, com a rubrica do Pe_ Alberto. 
sendo que muitas folhas foram utilizadas apenas de um lado. 
Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. Etiqlletr. 
da lombada: PAROQUIAS DA DIOCESE DE CURITIBA. 1894 . 

• 
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3.3.106. LIVRO 1. REGISTRO DAS DISPENSAS DE IMPE
DIMENTOS MATRIMONIAIS. - SECRETARIA DO 
ARCEBISPADO - CURITIBA. 

Livro que servIu para o registro das dispensas de impedunen
tos matrimoniais. Termo de abertura: 13 de março de 1936, assi
nado pelo Pe. Francisco Torres. Primeiro e último registro: 13 
de março de 1936 e 24 de abril de 1952. Documentos originais, 
em Português, relativos ao seguinte: dispensa do impedimento ae 
consangulnidade em 3Q grau atingente ao segundo, dispensa, por 
delegação apostólica, do impedimento de religião mista, dispensas 
de impedimentos matrimoniais concedidas pelos Vigários em vir
tude das Faculdades "B" ou de faculdades especiais, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, adminis
trativa, econômica e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 1 00, com 
a rubrica do Pe. Torres. A ordem cronológica não é rigorosa. 
Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. A primeira 
data baliza é 1935. Etiqueta da lombada: REGISTROS. DIS
PENSAS MATRIMONIAIS. 1. 1936 [1935])-1952. 

3.3 . 107. 2. REGISTRO DE DISPENSAS MATRIMONIAIS. 
1952-[1963] . 

Livro que serviu para o registro de dispensas matrimoniais. 
Termo de abertura: 15 de abril de 1952, assinado pelo Pe. Ber
nardo José [Krasinski], Chanceler do Arcebi~pado. Neste termo 
há um carimbo da CúRIA METROPOLITANA DE CURITI· 
BA. Primeiro e último registro: 24 de abril de 1952 e 20 de dc
zembro de 1963. Documentos origimais, em Português, relativos 
ao seguinte: dispensas do impedimento de consanguinidade, dis
pensas do impedimento de mista religião, e outras. Os docmnen
tos constituem fonte para a história social, administrativá, econÔ
mica e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 91 de 100, com a ru
brica do Pe. Bernardo José. A ordem cronológica não é rigoro· 
sa. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. A úl
tuna data baliza é 1963. Etiqueta da lombada: - 2 - REGIS
TROS DE DISPENSAS MATRIMONIAIS. 1952-[1963]. 

3 . 3 . 108 . Registro das FI eguezias e suas respectivas Capellas. 

Livro que serviu para o registro das freguesias e SU3.'1 respec· 
tivas capelas. Primeiro e último registro: 1948 e 1946. Documen
tos originais, em Português, com as seguintes referências: capelas 
e um cabeçalro manuscrito com as indicações de capela, titular. 
lugar e ano. Os 
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siástica. No começo do livro há um índice datilografado. Folhas 
aproveitadas: 29 de 68, faltando as folhas 1 a 28. Legibilidade: 
ótima. O livro está danificado e incompleto. As datas balizas são: 
1938 e 1948. Etiqueta da lombada: REGISTROS das CAPELAS. 

3.3.109. LIVROS DAS BOLSAS DE ESTUDOS COMPLETAS. 

Livro que serviu para registro do histórico das bolsas de estu
dos da Obra das Vocações Sacerdotais da Arquidiocese de Curitiba. 
N a primeira folha, sem numeração, antes do termo de abertura, 
há o número IQ. Termos de abertura e de encerramento: 29 ue 
janeiro de 1959, assinados por + Manuel, Arc.Metrop. Na folha 
1 há um índice com as seguintes indicações: Arquidiocese de 
Curitiba, O. V . S ., Relação das Bolsas de Estudo Completas, NÇ 
Ano Histórico (folha). Nome da Bolsa. Quantia. Primeiro c 
último registro: 18 de junho de 1957 e 16 de dezembro de 1964. 
Documentos originais, em Português, com as seguintes referências: 
título da bolsa, quantia a ela referente, autor e data da fundação 
e do término. As bolsas são as seguintes: "Pio XI", "São Vicen
te de Paula e Santa Luisa de Marillac", "N. Sa. de Fátima", "Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux", "Nossa Senhora Menina", e o~
tras. Os documentos constituem fonte para a história econômica 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 103 de 200, com a rubrica do 
Pe. A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesano da O. V . S .. 
A rubrica foi feita com carimbo. A ordem cronológica foi se
guida de acordo com as bolsas. Legibilidade: boa. O livro está 
perfeito e completo. As datas balizas são: 1949 e 1964. Etiqueta 
da lombada: LIVRO DAS BOLSAS DE ESTUDóS COMPLE
TAS. 

3.3.110. REGISTROS das FREGUESIAS e suas RESPECTI
VAS CAPELAS. Secretaria do Arcebispado. Curitiba. 

Livro que serviu para os registros das freguesias e suas res
pectivas capelas. Nas duas primeiras folhas do livro, sem nume
ração, há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURI
TIBA. Na folha 1 há um índice das paróquias com as respec
tivas páginas [folhas]. Primeiro e último registro: 1949 e 1964. 
Documentos originais, em Português, com as seguintes referên
cias: cabeçalho com as indicações de Capelas, Titular, Lugar e 
Ano, incluindo as paróquias de Abranches, Água Branca, Anto
nina, Areia Branca, Bacaiúva do Sul, Cabral, Campo Largo, Ca
tanduva, Catedral, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Coração de 
Maria, Cristo Rei, Lapa, Morretes, Orleans, Palmeiras, Parana-
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guá, Piraquara, Portão, Porto Amazonas, Rio Negro, Rondinha, 
Santa Cândida, Santa Felicidade, São José dos Pinhais, Tomás Coe
lho, e outras. Os documentos constituem fonte para a história 
eclesiástica. Folhas aproveitadas: 100, sem rubrica. A ordem cro
nológica foi seguida de acordo com as paróquias. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. Embora haja indicação, 
no cabeçalho, até 1968, as anotações vão até 1964. Etiqueta da 
lombada: REGISTROS DAS CAPELAS. 

3 .3. 111. BOLSAS DE ESTUDO. RELAÇÃO DAS BOLSAS 
DE ESTUDO EM MOVIMENTO. 

Livro que serviu para o registro das bolsas de estudos em for
mação da Obra das Vocações Sacerdotais de Curitiba. Na primei
ra folha, sem numeração, antes do termo de abertura, há a se
~uinte indicação: Volume 1 Q. Nas páginas 1 a 4 há um Indice 
Geral com as seguintes indicações: Página. Nome da Bolsa. Au
tor. Termo de abertura e de encerramento: 29 de janeiro de 1959, 
assinados por + Manuel, Arc. Metrop. Primeiro e último re· 
gistro: 1951 e 31 de janeiro de 1966. Documentos originais, em 
Português, com as seguintes referências: cabeçalho Impresso com 
as indicações de 19... DEVE.. HAVER, que não foi utilizado 
para o fim proposto no livro; Históricõ das bolsas, Data - dia, 
m& e ano e Quantia depositada. As bolsas são as seguintes: 
"Imaculada Conceição", "Família Nadolny", ''Nossa Senhora da 
Luz", "Santa Maria Goretti', "Nossa Senhora Aparecida", "São 
Luís", "SantAna", "Nossa Senhora das Vitórias", e outras. Os 
documentos constituem fonte para a história econômica e ecle
siástica. Páginas aproveitadas: 216 de 400, com a rubrica do Pe. 
A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesano da O. V . S ., feita 
com carimbo. A ordem cronológica foi seguida de acordo com 
as bolsas. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. 
Etiqueta da lombada: LIVRO DE BOLSAS EM FORMAÇÃO. 

3 . 3 . 112. Obra das Vocações Sacerdotais. 

Livro que serviu para registros diversos. Na parte interna 
da capa há um índice datilografado. Na folha de guarda foi ca
rimbado o nQ 5.322. Primeiro e 1í1timo registro: janeiro de 1952 
e 19 de novembro de 1953. Documentos originais, em Português, 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 346-

etudos, juros de depósitos em bancos, juros de apólices, e outros. 
Os documentos constituem fonte para a história econômica e ecle
siástica. Páginas aproveitadas: 69 de 200, sem rúbrica. Constam 
anotações parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida 
a ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito 
e completo. Etiqueta da capa: Obra das Vocações Sacerdotais. 

3 . 3 . 113 . Livro de Missas Manuais. 

Livro que servou para o registro de missas. Primeiro e úl
timo registro: 19 de março de 1953 e 29 de janeiro de 1965. Do
cumentos originais, em Português, com as segumtes referências: ca
beçalho com as indicações de Data, N9, Intenção ou Lista - Pro
cedência, Espórtula, Rezada ou Celebrada, incluindo neste último 
item a intenção, o local, o nome do sacerdote e a data da cele
bração. Há também indicação, em algumas fôlhas, de dinheiro 
para serem celebradas missas, inclusive estrangeiro, e do ativo e 
do passivo. Os documentos constituem fonte para a história so
cíal, econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 22 de 50, 
sem rúbrica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e com
pleto. Etiquêtas da capa e da lombada: com os mesmos dados. 

j.3 .114. [Apólices e bens imóveis pertencentes à Mitra ou es
criturados em seu nome]. 

Livro que serviu para o lançamento de apólices e bens imó
veis pertencentes à Mitra ou escriturados em seu nome. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 28 de novembro de 1954, asssina
dos pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vig. Gerai. Nos dois têr
IDOS há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCE
SE DE CURmBA. Primeiro e último registro: 31 de março de 
1954 e abril de 1958. Documentos originais, em Português, com 
as seguintes referências: cabeçalho impresso com as indicações de 
Ano, DEVE, HAVER, sendo que foi utilizado apenas para o re
gistro do ano, Mês, dia e registro de apólices pertencentes à Ar
qmdiocese de Curitiba, Seminário São José - Curitiba, Fundação 
Padre Alarico Zacarias, Paróquia da Lapa, Congreçação das Ir
mãs de São José de Varentaise (Cajuru - Curitiba), Mitra do 
Arcebispado, Vocações Sacerdotais, e outras, e Registro de bens 
imóveis pertencentes à Mitra do Arcebispado situados em Curi
tiba. Os documentos constituem fonte para a história econômica 
e ecdlesiástica. Páginas aproveitadas: 65 de 200, com a rúbrica 
do Mons. J. Mazzarotto. A ordem cronológica não é rigorosa. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Não há eti· 
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3.3.215. MOVIMENTO RELIGIOSO. COLETAS DAS PA
RÓQUIAS / 1954 /. 

Livro que serviu para o registro do movimento religioso e 
das coletas da Arquidiocese [de Curitiba 1. Têrmos de abertura 
e de encerramento: 3 de setembro de 1960, assinados pelo Padre 
Pedro Fedalto, Secretário da Cúria Metropolitana. Nos dois têr
mos há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURI· 
TIBA. Primeiro e último registro: 1954 e 1964. Documentos ori
ginais, em Português, relativos ao seguinte: ano, número de ba
tizados, comunhões, casamentos, confissões, viáticos, extrema-un
ções, óbitos, encomendações, pregações nas várias paróquias da 
Arquidiocese [de Curitiba], bem como as quantias provenientes 
de coletas para a Ação Católica, os Lugares Santos, a Igreja 
Oriental e outras. Os documentos constituem fonte para a histó
ria social, estatística, eclesiástica, demográfica e econômica. Fô
lhas aproveitadas: 62 de 191, com a rubrica do Pe. Pedro Fe
dalto. Na fôlha 190 há um índice com indicação dos assuntos e 
das respectivas páginas [fôlhas]. Legibilidade: ótima. O livro 
está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: MOVIMENTO 
RELIGIOSO. COLETAS DAS PARóQUIAS. / 1954 /. 

3.3.116. ATAS. 

Livro que serviu para o registro de ata da reumao da di
retoria do Seminário São José. "Têrmos de abertura e de encer
ramento: 10 e 20 de março de 1952, assinados por + Manuel, 
Arc. Metrop. e pelo Pe. Eliseu Monteiro Sampaio C. M. Data 
da ata: 19 de março de 1955. Documento original, em Portu
guês, que inclui dados relativos ao seguinte: horário e local da 
reunião, motivo da reunião, proposta de um regimento interno, 
que foi aprovado por unanimidade e ratificado pelo Arcebispo, 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, presente à reunião, palavras do 
Padre Reitor [Pe. Eliseu Monteiro Sampaio C.M.], e do Ar
cebispo e encerramento da reunião com uma oração, tendo o se
cretário lavrado a ata, que foi assinada pelo referido Arcebispo 
e pelos membros diretores. O documento constitui fonte para a 
história social, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveita
das: 1 de 150, tôdas com a rubrica do Pe. Eliseu Monteiro Sam
paio, C.M. A rubrica foi feita com carimbo. Legibilidade: ótima. 
O 
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3.3.117. [SECRETARIADO do XXXVI CONGRESSO EU
CARíSTICO INTERNACIONAL. INSCRIÇõES. 
CURITIHA]. 

Livro que serviu para o registro de inscrições de congressIs
tas ao XXXVI Congresso Eucarístico Internacional. Primeiro re
gistro: 1955. Documentos originais, em Português, com as se
guintes referências: cabeçalho com as indicações de NQ, CA TE
GORIA, Cr$, NOME DO CONGRESSISTA, HOSPEDAGEM, 
Cr$, TRANSPORTE, Cr$ OBSERVAÇõES, incluindo dados di
versos. Os documentos constituem fonte para a história social, 
econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 50, sem rubrica. 
Legibilidade: 6tima. O livro está perfeito e completo. Não há 
indicação na etiquêta da capa. O título do livro foi dado de acôr
do com os dados existentes na fôlha 2. 

3.3.118. LIVRO DE CONSTRUÇÃO DO SEMINÁRIO. 

Livro que serviu para o registro do históríco diário do mó
vimento financeiro do Seminário Maior Provincial "Rainha dos 
Apóstolos". Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de ju
nho de 1957, assinados por + Manuel, Are. Metrop. No têr·· 
mo de abertura há também o nome do Pe. A. Agostinho Ma
rochi, feito com carimbo. primeiro e último registro: 15 de agos
to de 1966 e janeiro de 1967. Documentos originais, em Portu
guês, relativos ao seguinte: Movimento financeiro pró início da 
construção do Seminário Maior, donativos e despesas e Relações 
das paróquias contribuintes, das capelas, dos colégios católicos, 
das congregações religiosas e de particulares, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, econômica, ecle
siástica e das in~tituições. Páginas aproveitadas: 59 de 300, com 
a rub~ica do Pe. A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesa
no do O. V . S . A rubrica foi feita com carimbo. Constam ano
taçóes parciais e totais da receita e da despesa. Legibilidade: óti
ma. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: LI
VRO DA CONSTRUÇÃO DO SEMINÁRIO. 

3.3.119. [Obra das Vocações Sacerdotais - cadernetas e de
p6sitos do Seminário]. 

Livro que serviu para o registro de cadernetas e depósitos da 
Obra das Vocações Sacerdotais para o Seminário Arquidiocesa
no. Primeiro e último registro: 25 de fevereiro de 1958 e 5 de 
março do mesmo ano. Documentos originais, em Português, re
lativos ao seguinte: Ano, mês e dia, entrega ao Diretor Arquidio· 
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cesano da Obra das Vocações Sacerdotais das cadernetas e de
pósitos do Seminário, Educandário Cura D'Ars - Banco de Cré
dito de Minas Gerais, Bôlsa N. S\l da Luz - Banco da Lavoura, 
Bôlsa Dom Alberto - Caixa Econômica, e outras, além de no
tas numeradas referentes às bôlsas e depósitos. Os documentos 
constituem fonte para a história econômica e eclesiástica. Pági
nas aproveitadas: 4 de 100. As fôlhas não foram rubricada~. 

Constam anotações das quantias relativas às cadernetas. Foi obe
decida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O' livro está per
feito e completo. Ele contém um documento avulso relativo ao 
seguinte: A EXPOSIÇ.IO VOCAClONAL DO 11 CONGRESSO 
DAS VOCAÇOES SACERDOTAIS, extraída da Pa.~toraI de Dom 
ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA, Arcebispo de Fortaleza 
- Ceará. O título foi baseado em dados existentes na página I. 

3.3.120. LIVRO DO PATRIMÔNIO. 

Livro que serviu para o registro do caixa das importâncias 
das bôlsas de estudo e apólices da Obra das Vocações Sacerdo
tais da Arquidiocese de Curitiba. Têrmos de abertura e ue en
cerramento: 29 de janeiro de 1959, assinados por + Manuel, Arc. 
Metrop. Primeiro e último registro: 19 de março de 1958 e 19 
de fevereiro. Documentos originais, em Português, com as se-
2Uintes referências: cabeçalho impresso com as indicações DE
VE. CAIXA, HAVER e anotações do mês, dia e de bôlsas com
pletas ou incompletas, compra de lote com uma casa, constru
ção de apartamentos, apólices, e outras. Os documentos consti
tuem tonte para a história econômica e eclesiástica. Fôlhas apro
veitadas: 20 de 200, com o carimbo do Pe. Agostinho Marochi 
- Diretor Arquidiocesano da O. V . S. F oi acrescentada uma fô
lha datilografada (cópia) referente a apartamentos. Constam ano
tações parciais e totais da receita e da despesa. Legibilidade: óti
ma. O livro está perfeito e completo. As datas-balizas são: 1958 
e 1965. Etiquêta da lombada: LIVRO DO PATRIMONIO. 

3.3.121. LIVRO DE PRESENÇA DAS REUNIOES REALI
ZADAS NO PERIODO DE PREPARAÇÃO DA CAM
PANHA. 

Livro que serviu para o registro de presenças nas reumoe5 
realizadas no período de preparação para a Campanha. Primeiro 
e último registro: 29 de agosto de 1958 e 15 de outubro do mes
mo ano. Documentos originais, em Português, com datas das reu
niões e listas de presenças. Os 
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ra a história social e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 4 de 50. 
Legibilidade: regular. O livro está perfeito e completo. Não há 
etiquêta na lombada do livro. 

3.3.122. Protocolo. Entrada. 

Foi utilizada apenas uma pagma do livro, na qual constam 
algumas anotações, que foram inutilizadas. 

3 .3. 123. Protocolo. Saída. 
Livro que serviu para o registro da saída de certidões e oro 

dens de pagamento. primeiro e último registro: 9 de outubro de 
1959 e 25 de novembro do mesmo ano. Documentos originai~. 

em Português, com as seguintes referências: Certidões, com ca
beçalho com as indicações de Data, NQ, Nome, destino, via, in
cluindo dados diversos, e Ordens de pagamento, também com ca
beçalho com as indicações de DATA, Número, De interêsse de: 
Responsável, Valor, contendo anotações diversas. Os documentos 
constituem fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 
Fôlhas aproveitadas: 8 de 45, faltando 6 fôlhas. Legibilidade: 
ótima. O livro está danificado e incompleto. As datas-balizas 
são: 1959 e 1960. Etiquêta da capa: Protocolo. Saída. 

3.3.124. LIVRO 2. TOMBO. 1960/ [1963]. 

Livro que serviu para o registro de atos e fatos, fundações 
e ereções feitas na Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlna 
de guarda há uma autorização de + Manuel, Arc. Metrop., pa
ra o Pe. Pedro Fedalto abrir, rubricar e encerrar o livro. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 1960, assina
dos pelo Padre Pedro Fedalto, Chanceler do Arcebispado. Pri
meiro e último registro: 12 de outubro de 1960 e 1963. Do
cumentos originais, em Português, relativos ao seguinte: Morte 
do Pe. João Bagozzi, 1'- missa na Igreja de Ni S'- do Rocio, Bên
ção na Capela do Senhor Bom Jesus-Orleans, Sagração de Dom 
Geraldo Pellanda, Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Co· 
ração de Jesus, Bênção do Ginásio de Uberaba, e outros. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, eclesiástica e 
das instituições. Fôlhas aproveitadas: 27 de 100, com a rubri
ca do Padre Pedro Fedalto. Legibilidade: ótima. O livro está 
perfeito e completo. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. TOMBO. 
1960/ [1963]. 

~ .3.125. [Livro de registro de conferencista e de sacerdotes] . 

Livro que serviu para registro de conferencista e de sarcedo
tes presentes à conferência. Primeiro 
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tubro de 1965 e e 13 do mesmo mês e ano. Documentos origi
nais e em Português. Constituem fonte para a história social e 
eclesiástica. Página aproveitada: apenas uma parte da primeira 
página, apresentando todas a rubrica de + JerÔnimo, Vigário Ge
ral. A rúbrica foi feita com carimbo. Legibilidade: ótima. O li· 
vro está perfeito e completo. Não há etiquêta. 

3.3.126. [Livro de empréstimo de filmes] . 

Livro que servIU para o registro de empréstimo de filmes. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 21 de março de 1960, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. O livro foi 
utilizado para fim diferente ao assinalado no têrmo de abertura. 
Ele fôra destinado para a escrita do inventário dos bens da pa
róquia. Nos dois têrmos há um carimbo do VIGÁRIO GERAL 
DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. Primeiro e último regis
tro: 28 de julho de 1967 e 7 de novembro do mesmo ano. Do· 
cumento original, em Português, com as segumtes referências: 
cabeçalho com as indicações de Tomador, Filme, NQ, DATA, 
SAlDA, DEVOLUÇÃO, TAXA, incluindo anotações diversas. O 
documento constitui fonte para a história culturad, eclesiástica e 
das instituições. Fôlhas aproveitadas: 1 de 50, todas com a rubri
ca de + Jerônimo, Vig. Geral. A rubrica foi feita com carim
bo. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O li· 
vro está perfeito e completo. Não há etiquêta na capa e nem 
na lombada do Iívro. 

3 . 3 . 127 . I nscriç{)es. 

Livro que servIU para o regIstro de mscrições de paróquias e 
colégios diversos. Na fôlha de guarda há o número 16. Há ano
tações nesta fôlha e no verso da capa. Documentos originais, em 
Português, relativos ao seguinte: Paróquias da capital - Abran
ches, Água Verde, Ahu de Cima, Birigui, Bigorrilho, Boa Vista, 
Catedral. e outras; Paróquias do interior - Água Branca, Agu
dos do Sul; e outras; Colégios - Divina Providência, Sacre Coeur 
de Jesus, e outros. Há ainda anotações de: entregue e devolvido, 
incluindo indicações de números, fichas e inscrições, data, po
dendo constar a quantia. e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história econômica, eclesiástica e das instituições. 
Fôlhas aproveitadas: 44, sendo que a numeração vai de 7 a 50. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Há um índi
ce com dados referentes às anotações contidas no livro. Não há 
etiquêta na lombada do livro. 
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3.3.128. [Livro de anotações de nomes e endereços]. 

Livro que serviu para o registro de nomes e endereços. Do
cumentos originais e em Português. Constituem fonte para a his
tória social. Fôlhas aproveitadas: 6 de 33, sem numeração e ru
brica. Na primeira parte não foi seguida a ordem alfabética, ape
nas na segunda. Legibilidade: boa. O livro está danificado e 
incompleto, sendo que faltam algumas fôlhas e outras estão ras
gadas. Não há etiquêta. 

3 . 3 . 129 . [Congregações religiosas I . 

Livro que serviu para o registro de dados relativos a congre
gações religiosas. Documentos originais, em Português, relativos 
ao seguinte: Fundação da Congregação das Irmãs de São José 
de Chambéry, da Congregação das Missionárias Zeladoras do Sa
grado Coração de Jesus, da Congregação das Irmãs da Divina 
Providência, incluindo também dados relativos ao noviciado, ca
sa provincial, colégios, hospitais, obras assistenciais e casas no 
passado. Os documentos não foram datados, sendo que fazem 
referências a acontecimentos ahterlores. Constituem fonte para 
a história social, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aprovei
tadas: 8 de 50, sem rubrica. A ordem cronológica foi seguida de 
acôrdo com os assuntos. Legibilidade: ótima. O livro está per
feito e completo. Não há etiquêta. 

3 .3 . 130. [Livro de inventário da matriz de . .. .] . 

Livro que serviria para registro do inventário da matriz de 
Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de mar

ço de 1960, assinados por + Jerônimo, B. Aux. e V. Geral. Nos 
dois têrmos há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DE CURITI
BA. O livro possui 50 fõlhas, que não foram aproveitadas, com 
a rubrica de + Jerônimo, feita com carimbo. Não há etiquêta. 

LIVROS DIVERSOS: 

3.3.131. - ATAS DAS - CONFER~NCIAS VICENTINAS 
- CURITIBA -. 

Livro que serviu para o registro das atas das Conferências Vi
centinas de Curitiba, incluindo documentos originais referentes ao 
segumte: atas das sessões ordinárias do Conselho Central Dioce
sano de Cuntiba, e outras. As atas incluem, de um modo geral, 
data, local, abertura da sessão, pessoas presentes, assuntos trata· 
dOS, coletas efetuadas, considerações diversas, encerramento, 10-
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cal, data e assinatura do secretário. Período: 1817 (primeira ·re· 
ferência) - 1927. Fôlhas aproveitadas: 100. Língua: portugue
sa. Legibilidade: boa. O livro inclui material avulso relativo a 
mapas estatísticos da Sociedade de São Vicente de Paula, dos anos 
de 1927, 1928 e 1929, do Conselho Central de Curitiba, dos anos 
de 1923, 1925 e 1926, e boletins de conferências diversas. Fon
te para a história social, econômica, eclesiástica, estatística e das 
Instituições. Etiquêta da lombada: - ATAS DAS - CONFE
RtNCIAS VICENTINAS - CURITIBA-. 

3.3.132. - ATAS DAS - CONFERtNCIAS VICENTINAS 
- CURITIBA -. 

Liv'ro que serviu para o registro das atas das Conferências 
Vicentinas de Curitiba, incluindo documentos originais referen
tes ao seguinte: atas das sessões preparatórias para a fuadação 
da 4\1 Conferência da Sociedade de São Vicente de Paula em Cu~i
tiba, e outras. As atas incluem, de um modo geral, data, local, 
pessoas presentes, associações que se faziam representar, abertu
ra da sessão, finalidade das Conferências de S. Vicente, organi
zação da mesa, assuntos tratados, encerramento, local, data e as
sinatura do secretário. Primeiro e último registro: 5 de dezem
bro de 1915 e 10 de outubro de 1916. Fôlhas aproveitadas: 4S. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: 6tíma. Fonte para a hist6ria 
social, eclesiástica e das instituições. 

3.3.133. - HISTÓRICO - CONFERtNCIAS DOS VICEN
TINOS - CURITIBA-. 

Livro, com documentos originais, que serviu para o registro 
histórico do Conselho Central Metropolitano e dos Conselhos 
Particulares de Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e J acarezirtho 
e das Conferências de N. S\I do Rosário, de São Luís Gonza2u, 
e outras. Na primeira fôlha, sem numeração, estão registradas as 
formalidades para o processo de agregação de uma coderência e 
para a constituição dos Conselhos Centrais e Particulares apro
vados pelo Conselho Geral de Paris. Na fôlha 1 há um índice 
com indicação dos assuntos e das respectivas páginas ffôlhas I . 
Os documentos não foram datados e referem-se a acontecimen
tos anteriores. Não foram aproveitadas todas as fôlhas. LínJrua: 
portuguesa. Legibilidade: boa. Fonte para a hist6ria social. ecle
siástica e das instituições. 

3 .3 . 134. CIRCULARFS 

Livro com documentos originais e c6pias do original refe
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municações oficiais, documentos expedidos pelo Bispado, documen
tos da Câmara do Bispado, avisos, palestras, recortes de jornais. 
e outros. Período: 1908-1960. Primeiro e último registro: 16 de 
iunho de 1908 e 24 de agosto de 1916. Fôlhas aproveitadas: 
176 de 200, com a rubrica do Pe. Alberto, faltando 24 fôlhas. 
LÍnguas: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos 
manuscritos, datilografados e impressos, colados nas fôlhas do li
vro. Fonte para a história social, eclesiástica. administrativa, po
lítica, estatística, econômica e militar. Alguns documentos apre
sentam o carimbo da SECRETARIA DO BISPADO - DIOCE
SE CURITIBA - PARANA. 

3.3.135. REGISTROS. RECEITA. DESPEZAS. 1911-1913. 

Livro com documentos originais que serviu para o primei-o 
lançamento e imediatos de todo o movimento de papéis e dinhei
ros que transitaram pela Câmara do Bispado, incluindo dispensa 
de impedimento de consanguinidade, licença para oratório par
ticular, coleta para as Missões da Africa, rendimentos, pagamen
to's diversos, e outros. Têrmo de abertura: lQ de março de 1911, 
assinado por + João, Bispo Diocesano. Neste têrmo há um sê
lo das armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCO
PUS CURYTIBENSIS. Na fôlha 1 consta também uma anotação 
sobre os diferentes tipos de dispensas de consanguinidade. Pri
meiro e último registro: lQ de março de 1911 e janeiro de 1913. 
Fôlhas aproveitadas: 40 de 50. Língua: portuguesa. Constam 
apenas anotações parciais da receita e da despesa. Legibilidade: 
boa. Foi obedecida a ordem cronológica. Fonte para a história 
social, econômica, eclesiástica e das instituições. Etiquêta da lom
bada: REGISTROS. RECEITAS. DESPEZAS. 1911-1913. 

3.3.136. Construção Palacio Jaime Reis. 

Livro com documentos originais referentes à construção do 
Palácio Arquiepiscopal de Curitiba. O livro faz parte de um ma
ço juntamente com uma pasta. Contém anotações referentes a 
firmas comerciais, Prefeitura Municipal [de Curitiba], escritura 
de compra de terreno, e outras. Na primeira fôlha, sem numera
ção, há um índice com indicação dos registros e das respectivas 
páginas [fôlhas]. Primeiro e último registro: 26 de janeiro de 
1931 e 1938. Fôlhas aproveitadas: 94 de 100. Na fôlha 91 há 
uma tabela geral dos pagamentos feitos. Língua: portuguesa. Cons
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1.3.137. CONTAS. INTERNATO PARANAENSE. 1937-
1939. 

L.lvro com documentos originais que serviu para a escrita 
das contas do Internato Ginásio Paranaense, confiado e entregue 
à direção dos Padres da Congregação da Missão. Têrmo de aber
tura; 19 de janeiro de 1937, assinado pelo Pe. Francisco Tor
res, Procurador. primeiro e último registro: 1 Q de janeiro de 
1937 e 6 de fevereiro de 1939. Há um cabeçalho impresso com 
as palavras DATAS, DEVE, HAVER, havendo anotações do mês 
e dia e da receita e da despesa, das quais constam anotaçoes pal
ciais e totais. Páginas aproveitadas: 135 de 160. Língua: portu
guesa. Legibilidade: boa. Foi obedecida a ordem cronológica 
por assunto. Fonte para a história social. econômica. eclesiástI
ca e das instituições. 

3.3.138. [Reuniões do clero]. 

Livro com documentos originais que serviu para o registro 
das reuniões do clero. Primeiro e último registro: 11 de setem
bro de 1951 e 28 de setembro de 1965. Os documentos incluem 
as datas das reuniões e as assinaturas das pessoas que compare
ceram. Fôlhas aprevoitadas: 89 de 100. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: boa. O livro possui material avulso relativo a um 
questIOnário, com três itens, dirigido ao clero. Fonte para a his
tória social e eclesiástica. O título foi dado de acôrdo com o 
conteúdo do livro, já que a etiquêta da capa está em branco e 
não há etiquêta na lombada. 

3.3.139. [Livro-caixa do Jard:m Escoh Anjo da Guardal. 

Livro com documentos originais que serviu para contrôle 
das mensalidades recebidas no Jardim Escola "Anio ,da Guarda". 
no ano de 1959. Têrmo de encerramento: dezembro de 1959. as
sinado por Maria Eugênia Ton. Primeiro e último registro: IV 
de abril de 1959 e 18 de dezembro do mesmo ano. As anotações 
referem-se ao segumte: nomes dos mensalistas, mensalidades pa 
gas e algumas despesas. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Fôlhas aproveitadas: 14 de 50. Língua: POl

tu~uesa. Legibilidade: ótima. Fonte para a história social, eco· 
nômica, cultural, eclesiástica e das instituições. O 'títu~o do livro 
foi dado de acôrdo com os dados existentes no tê~mo de aber
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3.3.140. [Livro-caixa do Jardim Escola Anjo da GuardaJ. 

Livro com documentos originais que serviu como livro-caIXa 
do Jardim Escola Anjo da Guarda, mantido pela Paróquia do Se
nhor Bom Jesus - Congregação da Doutrina Cristã. Têrmo de 
abertura: 19 de fevereiro de 1960, assinado por Maria Eugênia 
Ton, Contabilista. Primeiro e último registro: 18 de fevereiro 
de 1960 e 30 de março do mesmo ano. Os documentos referem
se à receita e à despesa, incluindo compra de móveis e utensílius, 
transportes, instrumentos para a bandinha, importância recebida 
dos alunos matriculados, depósitos bancários, e outros. Páginas 
aproveitadas: 4 de 100. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. O livro inclui material avu!so relativo a borrão do que foi 
depois transcrito no referido livro e depósitos bancários da Paró
qUia do Senhor Bom Jesus. Fonte para a história econômic::>., 
cultural, eclesiástica e das instituições. Não há etiquêta na capa 
e nem na lombada. O título do livro foi dado de acôrdo com o 
seu conteúdo. 

3.3.141. [Livro-caixa da Congregação da Doutrina Cristã da 
Paróquia do Senhor Bom Jesus de Curitiba] . 

Livro com documentos originais que serviu para o registro 
do patrimônio da Congregação da Doutrina Cristã na Paróquia 
do Senhor Bom Jesus de Curitiba. Têrmo de abertura: 19 de fe
vereiro de 1960, assinado por Maria Eugênia Ton, Contabilista. 
Primeiro e último registro: 19 de fevereiro de 1960. As anota
ções referem-se ao seguinte: Diversos, caixa. contas correntes, 
Fundo Crescinco, depósitos bancários, e outros. Constam anota
ções parciais e totais da receita e da despesa. Páginas aproveita
das: 3 de 100 . Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O li
vro inclui material avulso com anotações de receita e despesa. 
Fonte para a história econômica, eclesiástica e das instituições. 

3 . 3 . 142 . Pedidos liquidados. 

Livro com documentos originais referentes a pedidos liquida
dos. incluindo prata para o VII Congresso Eucarístico Nacional, 
material de filmagem, cartazes impressos, lâmpadas, cálices e ci
bórios, e outros. Primeiro e último registro: 15 de outubro de 
1959 e 30 de novembro do mesmo ano. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Não foi obedecida a ordem cronológica. Fon
te para a história econômica e eclesiástica. O 
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3 . 3 . 143 . Material recebido. Steatlta. 

Livro com documentos originaIS e copias do original referen
tes a material recebido para o VII Congres..<\O Eucarístico Nacio
nal. incluindo canivetes, cálices, castiçais, crucifixos, flâmulas, 
porta-rosários, cinzeiros, e outros. As relações são impressas e 
datilografadas. Primeiro e último registro: 23 de fevereiro de 
1960 e dezembro de 1959. Língua: portuguesa. Fonte para a 
história econômica e eclesiástica. O livro está em uma pasta. 

3.3.144. IMPORTANCIAS RECEBIDAS da COMISSÃO DE 
HOSPEDAGEM. 

Livro com documentos originais referentes ao VII CongrClS
so Eucarístico Nacional, incluindo recibos passados para a Co
missão de Hospedagem. Primeiro e último registro: 30 de junho 
de 1960 e 22 de março do mesmo ano. Os documentos são da
tilografados, estão grampeados e as fôlhas trazem o timbre do 
VII Congresso Eucarístico Nacional. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Não foi obedecida a ordem cronológica. Fon
te para a história econômica e eclesiástica. Em algumas fôlhas 
há o carmibo da COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. O livro está 
em uma pasta. 

3.3.145. Hospedagem. Recibos de Hosteis [Hotéis] - e Res
taurantes. 

Livro com documentos originais referentes a recibos de ho
téis e restaurantes passados para a Comissão de Hospedagem do 
VII Congresso Eucarístico Nacional. Período: 1960. Há documen
tos manuscritos e datilografados. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Os documentos não estão em ordem cronológica. 
Fonte para a história econômica e eclesijstica. O material está 
em uma pasta. 

3.3.146. HINO OFICIAL do VII Congresso Eucarístico Na
cional - CURITIBA. Maio 1960. 

Livro com documentos originais e cópias do oriônal refe
rentes a hinos que concorreram ao concurso para o Hino Oficial 
do VII Congresso Eucarístico Nacional. Os hinos não estão da
tados. Há letras manuscritas e datilografadas. Língua: portugue-
sa. Legibilidade: ótima. Fonte para a história cultural, eclesiás
tica e da literatura. O 
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3.3.147. [Despesas com o VII Congresso Eucarístico Nacio
nal] . 

Livro com documento original, referente à relação de al
faias do VII Congresso Eucarístico Nacional com cálices novos e 
cálices dourados, âmbulas novas, missais, patenas, alvas simples 
e para o pontificaI, toalhas diversas, estolas paroquiais, sanguíneos, 
palas, almofadas, e outras. Data do documento: 30 de abril de 
1960. Fôlhas aproveitadas: 1, faltando 38. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. O livro possui material anexo relativo a: 
Tabela de preços do material do VI Congresso Eucarístico Nacio
nal e Levantamento do material do referido Congresso. Fonte 
para a história econômica e eclesiástica. 

3.3.148. LEVANTAMENTO DE RESTAURANTES. 

Livro com documentos originais que serviu para o levanta
mento de diversos restaurantes. incluindo nome. enderêço, nume
ração das fichas e total de pessoas. As anotações não são data·· 
das. Fôlhas aproveitadas: de 28 a 50. Língua: portuguesa. Le
bibilidade: ótima. Fonte para a hsitória econômica, estatística e 
eclesiástica. 

3.3.149. [RESERVAS EM RESTAURANTES]. 

Livro com documentos originais que serviu para o registro 
de reservas feitas em diversos restaurantes, incluindo nomes, en
dereços, número de reservas, numeração dos carnets e fichas, to
tal de pessoas, e outras anot~ções. Os documentos não são da
tados. Fôlhas aproveitadas: 37 de 100. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Fonte para a história econômica e eclesiástica. 

3.3.150. REGISTRO DAS FICHAS Em 28 de março de 1960. 
Nada consta no livro. Faltam as fôlhas 1 a 18. 

3.3.151. CONTAS CORRENTES. OLARIA. 

Livro sem anotação, que inclui documentos avulsos relati
vos a notas fiscais de compras e uma carta. Fôlhas rubricadas 
pelo Pe. Bernardo José. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. 
Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

* 
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,.3.152. MOVIMENTO RELIGIOSO DA ARQUIDIOCESE 
DE CURITIBA. 

Trata-se de 20 (vinte) livros com documentos originais, que 
serviram para o registro do movimento religioso da Arquidiocese 
de Curitiba .Na primeira fôlha, sem numeração, dos livros dos 
anos de 1948, 1949, 1950 e 1951, há um carimbo da CÚRIA ME
TROPOLITANA DE CURITIBA. 

Primeiro e último registro e períodos: correspondem aos anos 
indicados nos títulos dos livros. Os documentos incluem dados 
impressos que estão, na maioria, preenchidos, havendo alguns que 
apresentam apenas o cabeçalho completo e outros, que não fo
ram utilizados. As anotações são trimestrais e referem-se às pa
róquias, capelas e hospitais da Arquidiocese de Curitiba. 

As fôlhas aproveitadas variam de 30 a 67. Algu::s livros 
apresentam fôlhas numeradas. 

A língua utilizada foi a portuguesa. A legibilidade dos do
cumentos é ótima. A ordem alfabética foi seguida apenas nos 
pnmeiros registros, sendo que no livro do ano de 1955 aquela 
ordem foi começada duas vezes, tendo sequência correta. 

A maioria dos livros está perfeita e completa, mas há tam
bém danificados. Eles constituem fonte para a história social, eco
nômica, eclesiástica e estatística. No livro do ano de 1936 há ma· 
terial avulso referente ao movimento religioso trimestral da fre
guesia ou curato de Marechal Mallet - Diocese de Ponta Gros
sa, do ano de 1936. 

Os livros sãos os seguintes: 

TITULO: PERIODO: 

1. 1936 I Movimento religioso I . 1936 
2. 1937 Movimento Religioso. 1937 
3. Movimento Religioso 1938. 1938 
4. Movimento Religioso anno de 1939. Archidiocese de Cu-itiba. 1939 
5. Anno 1940 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1940 
6. Anno 1941 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1941 
7. Anno 1942 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1942 
8. Anno 1943 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1943 
9. Anno 1944 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1944 

10. 
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15. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curityba Ano de 1950 1960 
16. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curityba Ano de 1951. 1951 
17. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curityba Ano de 1952. 1952 
18. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curitiba Ano de 1953. 1953 
19. Movmento Religioso da Arquidiocese de Curitiba Ano de 1954. 1954 
20. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curitiba Ano de 1955. 1955 

3.4. 

3.4.1. 

• 
PASTAS DIVERSAS: 

LEITRES REÇUS A-Z du Santa Sé à Internuncio. 
Bispos' Brasileiros e Estrangeiros. 

Documentos originais e cópias do original relativos ao In
ternúncio e a outros assuntos: cartas, telegramas, circulares. ofí· 
cios. e outros. Período: 1899-1903. Línguas: português, italiE
na e latina. Legibilidade: boa. Documentos manuscritos e uri· 
pressos, presos na pasta e sem ordem .:ronológica. Fonte para 
a história social e eclesiástica 

3.4.2. Relatório do Paraná 1890. 

Documentos originais relativos ao Paraná: ca~ta, Relatóno 
do Paraná ao Bispado de São Paulo em 1890, Apontamentos hiS

tóricos sobre Cerro Azul, Votuverava, Assunguí de Cima e Ar· 
raial Queimado (Bocaiúva) enviados ao Bispado de São Paulo 
em 1890, Apontamentos históricos sobre o Paraná, e outros. Pe
ríodo: 1890-1950. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. Do
cumentos manuscritos, datilografados e impressos, presos na pasta 
e sem ordem cronológica. Fonte para a história social e cclf"
siástica 

3.4.3. LEITRES RECUE [S] A·Z du outubro de 1904 a 
dezembro de 1904. Série A. 

Documentos originais e cópias do original. relativos a Arau
cária, Santo Amaro, Antonina, Santos Anjos, São Bento, Barbo
sas. Brusque, Blumenau. Curitiba, Florianópolis. São José dos Pi
nhais. Jaboticabal, e outros, incluindo requerimentos, cartas. cir
culares, telegramas, e outros. Período: 1904. Línauas: portulnle
sa e latina. Legibilidade: regular. Documentos manuscntos. da
tilografados e em ordem alfab·tica e cronológica. Fonte para a 
história social, administrativa, eclesiástica c 
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Relatório do movimento Parochial de Curitiba em 
1910. 

Documento orijlinal: relatório do movimento reliJ:ioso da pa
róquia de Curitiba, incluindo Introdução, População, Batizados, 
Casamentos, Óbitos, Enfermos, Missas, Explicação do Evangelho, 
('..omunhões. Catecismo, Receita e Despesa, Empregados da Ca
tedral e F estas solenes. PeríodO: 1910-1911. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documento manuscrito. Fonte para a 
história social, eclesiástica, demográfica e econômica. 

3.4.5. Relatório do movimento religioso da Parochia de Curi
tiba no ano de 1911. 

Documento original: relatório do movimento religioso da pa
róquia de Curitiba, incluindo População, Empregados da paró
Quia, Receita e Despesa, Inventário dos bens da Fábrica, Capela 
do SS. Sacramento, Igrejas e capelas provisionadas, Colégios e es
colas dirigidas por eclesiásticos e religiosas, Batizados, Casamen
tos, Óbitos, Missas, Comunhões, Primeira comunhão, Festas sole
nes. Catecismo e Conclusão. Período: 1911-1912. Língua: por
tU2uesa. Legibilidade: ótima. Documento manuscrito. Fonte pa
ra a história social, eclesiástica, demográfica e econômica. 

3.4.6. Relatório do movimento religioso da Parochia de Curi
tiba no ano de 1912. 

Documento original: relatório do movimento religioso da pa
róquia de Curitiba, incluindo População, Batizados, Casamentos, 
Enfermos, Missas, Comunhões, Primeira comunhão, Receita e Des
pesa, Obras na Catedral - Altar de N. Sa. de Lourdes, Festa de 
N. Sa. de Lourdes, Capela do SS. Sacramento, Pintura do inte
rior da Catedral, Empregados da Catedral, Festas Solenes e Con
clusão. Período: 1912-1913. Língua: portuguesa. Legibilidade' 
ótima. Documento manuscrito. Fonte para a ristória social, ecle
siástica, demográfica e econômica. 

3.4.7. Respostas aos 27 Quisitos feitos pelo Governo Dioce
sano ao Cura da Cathedral, Parochia de Curitiba aos 
16 de Abril de 1914. 

Documento original: respostas aos 27 quesitos feitos pelo go
verno diocesano ao cura da Catedral, incluindo: População, nu
mero de católicos e de membros de outras seitas, Os institutos re
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à administração de sacramentos, Conferências, Irmandades reli
giosas, Coletas, e outros. Período: 1914. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documento manuscrito. Fonte para a his·· 
tória social, eclesiástica, demográfica e econômica. 

3.4.8. RELATÓRIOS DE MISSõES. 

Documentos originais e c6pias do original relativos às Mis
sões: Missões nas par6quias de São José dos Pinhais, Bateias, ca
pela de Florestal, capela de Três Córregos, capela de Taquara, 
Curitiba, e outras. Período: 1911-1963. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: 6tima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos e em ordem cronológica decrescente. Fonte para a histó
ria social, econômica e eclesiástica. 

3.4.9. C.C. M.M. 

Documentos originais e c6pias do original relativos às Con
gregações Marianás de Curitiba: portarias, boletins, programas de 
comemorflções, requerimentos, dados gerais e estatísticos sobre li. 

Congregação da Sagrada Família - 1912, questionários, dados ge
rais e histórico da Federação das Congregações Marianas de Curi
tiba, e outros. Período: 1912-1965. Línguas: portuguesa e latina. 
Legibilidade: boa e 6tima. Documentos manuscritos, datilografa
dos e impressos, presos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte 
para a história social, administrativa, eclesiástica e das instituições. 
Alguns documentos apresentam o selo das armas de DOM MA
NUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX - Arcebispo de Curitiba, 
ou o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA, do 
VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA ou da 
SECRETARIA ECLESIÁTICA [DE] CURITIBA. 

3.4.10. Barbozas. Salto Irararé. Carl6polis. 

Documentos originais e cópias do original: cartas, autoriza
ções, licença para rubricar e numerar novos livros, Conselho de 
Fábrica da capela do Espírito Santo do Itararé, e outros. Período: 
1916-1921. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
ots manuscritos, datilografados e em ordem cronológica decres

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 363-

venda de terreno, dispensas de impedimentos matrimoniais. refe
rências ao patrimônio de São João das Águas, e outros. Período: 
1916-1926. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos manuscritos, datilografados e em ordem cronológica decres
cente. Fonte para a história social, administrativa, econômica, 
eclesiástica e das instituições. 

3.4.12. Castro. 

Documentos originais e cópias do original: aprovação da ins
tituição de Pia União na paróquia de Castro, provisões, cartas, 
telegramas, licenças, dispensas matrimoniais, processos de abjura
ção da fé protestante, e outros. Período: 1916-1927. Língua: 
portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, datilograftldos e em ordem cronológica decrescente. Fonte pa 
ra a história social, administrativa, eclesiástica e das instituições. 

3.4.13. Colônia Mineira. Thomazma. 

Documentos originais e cópias do original: procurações, car
tas, licenças, dispensas de impedimentos matrimoniais, autoriza
ções, informações a respeito dos terrenos pertencentes ao patri
mônio de Tomazina, e outros. Período: 1916-1927. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilo
grafados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para a his
tória social, administrativa. econômica. eclesiástica e das insti
tuições. 

3.4.14. Cruz Machado. 

Documentos originais e cópias do original: autorizações, re
querimentos, processos de abjuração da fé protestante, licenças, e 
outras. Período: 1916-1925. Línguas: portuguesa e alemã. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados e em 
ordem cronológica decrescente. Fonte para a história social. ad
ministrativa e eclesiástica. 

3.4.15. Guarapuava. Iguassu. Foz de. 

Documentos originais e cópias do original: licenças, telegra
mas. cartas, requerimentos. e outros. Período: 1916-1929. Lín
aua: 
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3.4.16. Imbituva. Iraty. 

Documentos originais e cópias do original: autorizações para 
bênçãos, licenças para rubricar e numerar novos livros, procura
ções, cartas, telegramas, licenças para oratórios particulares. dis
pensas matrimoniais, provisões, e outros. Período: 1916-1929 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte 
para a história social, administrativa e eclesiástica 

3.4.17. Jacarezinho - Platina. 

Documentos originais e cópias do original relativos a Jaca
rezinho e Santo Antonio da Platina: procurações para bênçãos, 
provisões, cartas, licenças para rubricar e numerar novos livros, 
informações sobre terrenos pertencentes ao Seminário, telegramas, 
certidões, dispensas matrimoniais, batizados de protestantes con
vertidos à religião católica, e outros. Período: 1916-1926. Língtn: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, dati
lografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para :l 

história social, administrativa, econômica, eclesiástica e das insti
tuições. 

3.4.18. J aguariahyva . 

Documentos originais e cópias do original: procurações, li
cenças para rubricar e numerar novos livros, provisões, relatórios, 
autorizações, recebimento de alvarás, requerimentos, atestados, li
cença, documentos relativos à compra de propriedade pela Mitra 
do Bispado de Curitiba, telegramas, e outros. Período: 1916-1926. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte pa
ra a história social, administrativa, econômica, eclesiástica e das 
instituições . 

3.4.19. Marechal Mallet. 

Documentos originais e cópias do original: cartas, nomeações, 
autorização para constmção de igreja, procurações, processos de 
abjuração da fé protestante, telegramas, licenças para oratórios par
ticulares, dispensas de impedimentos matrimoniais, e outros. Pe
ríodo: 1917-1927. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos manuscritos, datilografados e em ordem cronológica de
crescente. Fonte para a história social, administrativa e eclesias· 
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3.4.20. Palmas. 

Documentos originais e cópias do original: licenças para nu
merar e rubricar livros, dispensas de impedimentos matrimoniais, 
provisões, telegramas, determinação de locais para capelas, licen
ças para oratórios particulares, cartas, e outras. Período: 1916-
1929. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos 
datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, administrativa, econômica e ecleslàsuca. 

3.4.21. Ponta Grossa. 

Documentos originais e cópias do original: licenças para nu
merar e rubricar novos livros, aprovação e bênção da Pia Unilio 
da igreja de Santa'Ana, dispensas de impedimentos matrimoniais, 
procuraçoes, cartas, decreto, telegramas, requerimentos, remessa 
de provisões, e outras. Período: 1916-1929. Línguas: portuguesa 
e latina. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datIlo
grafados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para a his
tória administrativa e eclesiástica. 

3.4.22. Prudentópolis (Lat.). 

Documentos originais e cópias do original relativos a cato
licos latinos de Prudentópolis e a outros assuntos: licenças para 
rubricar e numerar novos livros, licenças para bênçãos, telegra
mas. dispensas de impedimentos matrimoniais, e outros. Período: 
1916-1929. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos manuscritos, datilografados e em ordem cronológica decres
cente. Fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.23. Prudent6polis (Rut.). 

Documentos originais e c6pias do original relativos a cato
licos rutenos de Prudentópolis: autorização para celebração de 
missa campal, licenças para rubricar e numerar novos livros, car
tas, telegramas, provisões, avisos ,de visitas paroquiais, dispensas de 
impedimentos matrimoniais, e outros. Período: 1916-1929. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscntos, 
datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.24. Ribeirão Claro. 

Documentos originais e c6pias do original: cartas, autoriza
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referentes ao patrimônio do Espírito Santo do Itararé e o terreno 
de Ribeirão Claro, procurações, avisos, processos de abjuração 
da fé protestante, licenças para abrir e rubricar novos livros, tele
gramas, informações sobre o patrimônio da paróquia, nomeações, 
e outras. Período: 1916-1927. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
ótima. Documentos manuscritos, datilografados e em ordem cro
nológica decrescente. Fonte para a história social, administrativa 
econômica. eclesiástica e das instituições. 

3.4.25. Therezina - Apucarana. 

Documentos originais e cópias do original: autorização tem
porária para que padres assumissem função de bispo, licenças pa
ra numerar e rubricar novo~ livros, licenças para bênçãos, e ou
tras. Período: 1916-1919. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documento.~ manuscritos, datilografados e em ordem crono
lógica decrescente. Fonte para a história social, administrativa e 
eclesiástica. 

3.4.26. Tibagy. 

Documentos originais e cópias do original: dispensas de im
pedimentos matrimoniais, licenças para numerar e rubricar novos 
livros, dem:ucação da linha divisória entre as paróquias de J ataí 
e Tibagi, cartas, telegramas, documentos referentes ao patrimônio 
de Tibagi, devolução de requerimentos, e outros. Período: 1916-
1927. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscritos, datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fon
te para a história social, administrativa, econômica e eclesiástica. 

3.4.27. União Victoria. 

Documentos originais e cópias do origInal: telegramas, no
meações, cartas, provisões, processos de abjuração da fé protes
tante, requerimentos, donativos feitos à igreja, dispensas de im
pedimentos matrimoniais, e outros. Período: 1916-1926. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, dati
lografados e em ordem ctonológica decrescente. Fonte para a his

tória social, administrativa, econômica e eclesiástica. 

3.4.28. RITO ORIENTAL - UCRANIANOS. 

Documentos originais: rito oriental, construção de igrejas em 
várias localidades, instalação de núcleos italianos, poloneses, ale
mães, 
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outros. Perfodo: 1915-1963. Línguas: portuguesa, italiana e la
tina. Legibilidade: boa. Documentos manuscritos, datilografados 
e em ordem cronológica. Fonte para a história social, demográ
fica, estatística e eclesiástica. 

3.4.29. NUNCIATURA. 

Documentos originais e cópias do original: carta circular da 
Nunciatura Apostólica no Brasil, circulares diversas, e outras. Pe
riodo: 1917-1935. Línguas: portuguesa, espanhola e latina. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, impressos, alguns pre
sos e os demais soltos na pasta e regularmente em ordem crono
lógica decrescente. Fonte para a história social, administrativa, 
eclesiástica e das instituições. Alguns documentos apresentam o 
carimbo da NUNCIATURA APOSTóLICA BRASILEIRA. 

3.4.30. IMPRENSA CATÓLICA. 

Cópias do original: material referente à ORIENTAÇÃO MO
RAL DA LEITURA EM REVISTAS - REVISTAS INFANTIS 
PREJUDICIAIS EM QUADRINHOS - Proibidas para crianças, 
e outras, lista enviada em 23 de março de 1922 ao "Eco Eucarís
tico" - e lista de jornais, periódicos, revistas, etc. da Diocese de 
Curitiba. Período: 1922. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos datilografados, mimeografados e presos na pas
ta. Fonte para a história cultural e eclesiástica. 

3.4.31. FACULDADE DE CONSERVAR O SS. SACRAMEN
TO - Dr. Caetano M. da Rocha. 

Cópias do original: pedido do Dr. Caetano Munhoz da Ro
cha e autorização do Bispo para a celebração de missa e comu
nhão, bem como para a conservação da Santíssima Eucaristia em 
capela particular. Período: 1923. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Documentos datilografados. Fonte para a história 

social e eclesiástica. 

3.4.32. LIMITES ENTRE BOTUCATU E CURITIBA. 

Documentos originais e cópias do original: decretos, circula
res, cartas, remessa de quantias, doação de territórios, relatórios, 
e outros. Período: 1923. Línguas: portuguesa e latina. Legibili
dade: ótima. Documentos presos na pasta. Fonte para 
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sentam o carimbo da NUNCIATURA APOSTóLICA + BRAS f
LIA + e da SECRETARIA DO BISPADO DE BOTUCATU. 

3.4.33. Antonio Olyntho. 

Documentos originais: requerimentos, declarações de casa
mentos, cartas, e outros. Período: 19"24-1936. Língua: portugue
sa e alemãs. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos. Fon
te para a história social e eclesiástica. 

3.4.34. Lista das Associações - Irmandades - Camara do 
Bispado de Corytiba. 

Documentos originais: lista das Associações e Irmandades per
tencentes ao Bispado de Curitiba, incluindo Centros do Apostola
do da Oração, Congregações Marinas, Sociedade São Vicente de 
Paulo, Ordens Terceiras de São Francisco. Círculos Católicos, Da
mas de Caridade, Associação das Mães Cristãs, Comissões de 
Obras, e outras. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos, na maioria, datilografados e soltos na pasta. Fonte pa
ra a história social, eclesiástica e das instituições. 

3.4.35. OPERARIADO - Círculos Operários. 

Cópias do original: carta circular sobre o VI Congresso Na
cional dos Círculos Operários, comunicação enviada ao Papa so
bre os resultados do referido Congresso, estatutos do Centro Ope
rário Católico do Paraná, ata da sessão de instalação do Centro 
Operário Católico do Paraná, e outras. período: 1924-1963. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilogra
fados, mimeografados e sem ordem cronológica. Fonte para a 
história social, eclesiástica e das instituições. 

3.4.36. ESTA TlSTICA . 

Documentos originais e cópias do original: batizados, casa
mentos, comunhões e unções de doentes na capital e no interior. 
movimento espiritual em 1964-1963-1962, lista de nomes e ende
reços do ano de 1964 ao Arcebispo Metropolitano, do Bispo Au
xiliar, do Governo Arquidiocesano e do clero secular, paróquias 
da Arquidiocese de Curitiba em 1964, Ordens e Congregações Re· 
ligiosas Masculinas na Arquidiocese de Curitiba - 1964, Congre
gações Religiosas Femininas na Arquidiocese de Curitiba - 1964, 
dados estatísticos da Arquidiocese de Curitiba, População da Ar
quidiocese de Curitiba - 1950, 
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vimento religioso das paróquias nos anos de 1943-1941-1940-1939, 
1938-1937, população católica de estrangeiros na Diocese de Curi
tiba, e outros. Período: 1924 1964. Língua: portuguesa e latina. 
Legibilidade: ótima. Documentos presos na pasta e em ordem cro
nológica decrescente. Fonte para a história social, estatística, de
mográfica. eclesiástica e das instituições. Alguns documentos apre
sentam o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURI
TlHA. 

3.4.37. FILHAS DE MARIA. 

Documentos originais e cópias do original: exemplares do Bo
letim Diocesano, contribuição de Pia União de Filhas de Maria 
para a O. V. S., relatórios, questionários a responder, e outros. 
Período: 1926-1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos, presos na pas
ta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, econô
mica, cultural, eclesiástica. estatística e das instituições. 

3.4.38. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: cartas diversas com referências a co· 
lonos e a problemas locais e alguns abaixo-assinados endereracto~ 
ao Bispo Diocesano. Período: 1926-1931. Línguas: portuguesa. 
polonesa, alemã e outra. Legibilidade: boa. Documentos manus
critos, datilografados e sem ordem cronológica. Fonte para a h)S
tória social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.39. VICEN1INOS 

Documentos originais e cópias do original: circular perió:IK:a 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, SOCIEDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO - CONFER!NCIAS DE CURITIBA
Demonstração do movimento do ano de 1953, 1Q Congresso Vi

cenlino de Curitiba - de 15 a 21 de julho de 1940 e ofício ele
vando o Conselho Central de Curitiba à categoria de Conselho 
Metropolitano. Período: 1927-1954. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, impressos e em ordem 
cronológica. Fonte para a história social, estatística, eclesiástica e 

das instituições. 

3.4.40. Nuncialura. De 1935. 

Documentos originais e cópias do original: relação de ofer
tas recolhidas na Arquidiocese de Curitiba, circulares do NúnCIO 
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Apostólico, Normas da Sagrada CO:lgregação dos Seminários e 
Universidades de estudos para os seminários centrais do Brasil 
dirigidos pelo clero secular, telegramas, cartas, e outras. Período: 
1928-1946. Línguas: portuguesa, italiana e latina. LegibLidade: 
ótima. Documentos manuscritos, datilografados e impressos. Fon
te para a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. 

3.4.41. [DOCUMENTOS] de Setembro de 1930 a. Obras da 
Cathedral. 

Documentos originais e cópias do original: contas, impostos, 
orçamentos enviados pela Prefeitura Municipal de Curitiba à re
sidência do Arcebispo, cartas, escrituras, despachos, dispensas di
versas, autos de casamento, envelopes contendo documentos re
ferentes a Castro, Jaguariaíva, Pirai, Marechal MaIlet, Tomazilla, 
Ribeirão Claro, Prudentópolis e Guarapuava, processos, relações de 
reconciliação de protestantes com a Igreja Católica, e material re
lativo à Catedral Metropolitana de Curitiba referente a orçamen
to, recibos dIversos, notas de compras, constituição de uma Co
missão Feminina encarregada das reformas da Oltedral, notas 
promissórias, e outras. Língua: portuguesa. Legibilidade: regu
lar. Documentos soltos, exceto os relativos à Catedral Metropo
litana de Curitiba, que estão presos e em ordem cronológica de
crescente. Fonte para a história social, administrativa, econômica, 
eclesiástica e das instituições. Alguns documentos apresentam o 
selo das armas de DOM ATTICO EUSEBIO DA ROCHA - As
cebispo de Curitiba e o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA 
DE CURITIBA. 

3.4.42. Construção. Paláco Jaime Reis. Papéis referentes ('. 
construção, etc., elc .... do Palácio Archie;Jiscopal Av. 
Jaime Reis. Cu-itiba. 

Documentos originais: recibos, duplicatas quitadas, orçamen
tos, cartas endereçadas a Dom João Francisco Braga, Arceb;spo 
Metropolitano de Curitiba, de fornecedores de material e de fir
mas diversas, certidão de vistoria da Prefeitura Municipal de Curi
tiba sobre a conclusão do Palácio Arquiepiscop:tl, e outros. Pe
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3.4.43. IGREJA DO ROSARIO. 

Cópias do original: pedido de dispensa do impedimento de 
consanguinidade, balancete nQ 2 da "razão da comissão das obras 
da ie;reja de Nossa Senhora do Rosário", recorte de jornal, e ou
tros. Período: 1933-1937. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos datilografados. impresso c em ordem cro:1016-
e;lca decrescente. Fonte para a hist6ria social. econômica e ecle
siástica. 

3.4.44. CIRCULO DE ESTUDOS - "BANDEIRANTES". 

Documento original e cópias do original: estatutos do Círculo 
de Estudos Bandeirantes e ata da sessão ordinária do Conselho 
Diretor do referido Círculo. Período: 1935. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Os documentos não estão em ordem cro
nolóJúca perfeita. Fonte para a história social, cultural e das ir.s
tituições. 

3.4.45. REGISTRADOR para CARTAS A-Z. De 1 de Abril 
1921 [De 1935] até ... 191.. [1936]. 

Documentos originais: requerimentos, profissão de fé católi
ca e abjuração do protestantismo, procuração para casamento en
tre noivos residentes em Curitiba e em Pádu:l, na Itália, e outros. 
Periodo: 1935-1936. Línguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 
boa. Documentos manuscritos e datilografados, presos na pasta, 
sem ordem cronológica perfeita, sendo que alguns estão mancha
dos. Fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e das 
instituições. Alguns documentos apresentam carimbo da P ARÓ
QUIA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO -- ARQUIDIOCESE DE 
CURITIBA, da CATEDRAL METROPOLITANA DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ - CURITIBA, e outros. 

3.4.46. REGISTRADOR PARA CARTAS A-Z. 1936 [1935J 
e 1937. 

Documentos originais e copIas do original: seminaristas da 

Diocese de Curitiba, cartas e ofícios dirigidos a Dom Attico Eusé
bio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, comu icação 

do desmembramento, da Diocese de Taubaté, de diversas paró

quias, telegramas, cartões, radiograma, listas solicitando a nomea
ção de sacerdotes, e outras. Período: 1935-1937. Língua: portu

guesa, latina e espanhola Legibilidade: boa. Docume -tos manus

critos, datilografados, impressos, presos, na maio~ia, 
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mais ou menos em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, eclesiástica e das instituições. Alguns docume:1 
tos apresentam o selo das armas de DOM ATTICO EUSEBIO DA 
ROCHA, Arcebispo de Curitiba ou o carimbo -da CÚRIA ME
TROPOLITANA - RIO DE JANEIRO - e outro. 

3.4.47. Santa Sé. A-Z. 

Documentos originais e cópias do original: PONTIFICnTM 
INSTITUTUM MUSICAE SACRAE (EXCERPTA ET STATU
TIS), cartas da SACRA CONGREGATIO CONCILlI, da Secreta
ria do Vaticano, da SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIS 
ET STUDIORUM UNIVERSITA TIBUS, da SUPREMA SACRA 
CONGREGATIO SANCTI OFFICII, e outras enviadas a Dom 
Attico Eusébio da Rocha. Arcebispo [Metropolitano] de Curitiba, 
telegrama, impressos remetidos pela Santa Sé à Arquidiocese de 
Curitiba, documento sobre o Papa Pio XI enviado a Dom João 
Francisco Braga, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, pelo Car
deal Pacelli, e outros. Período: 1935-1949. Língua: portuguesa, 
latina, francesa e italiana. Legibilidade: boa. Documentos ma
nuscritos, datilografados, mimeografados e impressos, presos na 
pasta e em regular ordem cronológica decrescente. Há alguns 
documentos um pouco danificados. Fonte para a história social, 
administrativa, eclesiástica, cu'tural e das instituições. Alguns do
cumentos apresentam o selo das armas de A TTICUS EUSEBIUS 
DA ROCHA - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRA
SILlA. o carimbo da SACRA CONGREGATIO CONSISTORIA
LIS, e outros. 

1.4.48. 33. Profissão de fé. 

Documentos originais e cópia do original: requerimentos, fór
mulas de abjuração e profissão de fé, certidão de batismo, e ou
tros. Período: 1936-1938. LÍnguas: portuguesa e alemã. Legibi. 
lidade: boa. Documentos manuscritos, datilografados e impres
sos, que foram preenchidos. Há documentos um pouco danifica
dos. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.49. TABELA DE EMOLUMENTOS - 1937 [1936-1938]. 

Documentos originais e cópias do original: tabelas de emolu· 
mentos, cartas, circulares, e outras. Período: 1936-1938. LÍi1gu:1: 
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RELATóRIOS. Visitas Pastorais de - D. ATTICO 
E. DA ROCHA. 

Documentos originais: relatórios das visitas pastorais de Dom 
Attico Eusebio da Rocha, Arcebispo [Metropolitano] de Curiti
ba, a Campina Grande e às freguesias de Areia Branca e São Ma
teus do Sul, programa da visita à paróquia do Cerro Azul, e ou
tros. Período: 1936-1947. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos manuscritos, datilografados, impressos, presos 
na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
econômica, estatística e eclesiástica. Algu;JS documentos apresen
tam o carimbo da PARÓQUIA DE N. SA. DA CONCEIÇÃO-
PALMEIRA, da PARÓQUIA SANT'ANA - DE SERRINHA, 
e outros. 

3.4.51. REGISTRADOR PARA CARTAS A-Z. 1938 [1937j 
a 1939. 

Documentos originais e cópias do original: cartas enviadas a 
Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo [Metropolitano] de 
Curitiba, telegramas, ofícios dirigidos ao referido Arcebispo, cir
culares. memorial entregue às autoridades do Estado do Paraná 
por um grupo de brasileiros de origem polonesa e poloneses resi· 
dentes no Brasil (outubro, 38), e outros. Período: 1937-1939. 
Língua: portuguesa, latina e alemã. Legibilidade: ótima. Do
cumentos manuscritos, datilografados, impressos, presos na pasta 
e em regular ordem cronológica. Fonte para a história social, 
eclesiástica, das instituições e militar. Alguns documentos apre
sentam o carimbo da PARÓQUIA DE CERRO AZUL - Para
na - Brasil, da PARÓQUIA DE MURICI - PARANÁ. e ou
tros. 

3.4.52. [CORRESPOND~NCIA] . 

Documentos originais e cópias do original: cartas, telegra
mas, circulares e ofícios dirigidos a Dom Attico Eusébio da Ro
cha, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, por várias autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, sobre diversos assuntos. Período: 
1937-1941. Línguas: portuguesa, espanhola, francesa e latma. 
Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, pre_ 
sos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
administrativa, cultural, eclesiástica e militar. Alguns documentos 
apresentam o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA - CURI
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3.4.53. [ABJURAÇÕES] . 

Documentos originais e cópias do original: abjurações rela· 
tIvas a vários anos, abjurações referentes à Lapa, e outras. Perío
do: 1938-1956. Língua: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos e sem ordem 
crono'ógica. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.54. ARQUlZAZ. 1065. A-Z. 

Cópias do original: recortes de jornais referentes a Carta apos
tólica do Papa Pio XII a todos os povos da Rússia, Data áurea d:l 
1undação da Ordem da Visitação de Santa Maria no Brasil, Pom
pa litúrgica e entusiasmo popular para a instalação do Concílio 
Ecumênico Vaticano, e outros. Período: 1938-1965. Língua: pOI' 
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos e colados 
ou presos com durex em folhas fixas na pasta. Eles foram tirados 
dos seguintes jornais: O Estad" de S. Paulo, Vida Católica, Legio
nário, O Estado do Paraná, Gazeta do Povo e Diário do Paraná. 
Fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e política. 

3.4.55. PROTESTANTISMO _. ESPIRITISMO. 

Documentos originais e cópias do original: relatórios das pa
róquias do município de Curitiba e do interior relativos ao pro
testantismo e ao espiritismo, suas propagandas, métodos e ações, 
além de referências ao comunismo, à maçonaria e à situação da 
ação da Igreja Católica, e dois exemplares do jornal O Jornal Ba
tista. Período: 1939-1955, sendo os jornais de 18-8-1921 e 12-1-
1922. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos ou com parte impressa, que foi preenchida. Fonte para 
a história social e eclesiástica. 

1.4.56. Recortes de Jornais solm: D. Atico Eusébio da Rocha 
e D. Manuel da Silveira D'Elboux. 1957 [1939-1957]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a Dom Attico 
Eusébio da Rocha e a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arce
bispos Metropolitanos de Curitiba, e a outros assuntos. Período: 
1939-1957. Línguas: portuguesa e polonesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos impressos, presos, com durex, em folhas rubricadas 
pelo Pe. Pedro Fedalto, fixas na pasta e sem ordem cronológica. 
Eles fO"am tirados dos seguintes jornais: Diário do Paraná, Voz. 
do Paraná, Diá~io da Tarde, Página Católica* Gazeta do Povo, A 
União. Diário Popular, 
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3.4.57. CORRESPOND~NCIA RECEBIDA. 

Documentos originais: requerimentos, convites, despachos e 
cartas sobre assuntos diversos. Período: 1940-1957. Línguas: por
tuguesa e latina. Legibilidade: ótima. DoclJmentos manuscritos. 
datilografados, mimeografados e em ordem cronológica decrescen
te. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. Alguns 
documentos apresentam o carimbo do VIGÁRIO GERAL DA AR
QUIDIOCESE DE CURITIBA, e outros. 

3.4.58. Concursos - Brazão - Hino. 

Documentos originais e cópias do original: recortes de jor
nais .referentes aos cóncursos do brasão e do hino do VII Congres
so Nacional e a letra premiada no concurso, edital com as con
dições do concurso para o brasão de armas do 1 .... Congresso Eu
carístico do Paraná, cartas, telegramas c impressos. Período: 1940-
1959. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. Documentos ma
nuscritos, datilografados, impressos, alguns sem data, havendo uma 
carta danificada e um documento incompleto. Fonte para a his
tória social, cultural, eclesiástica e da arte. 

3.4.59. Congresso Eucarístico - Para o Museu Sacro. 

Documentos originais e cópias do original relativas ao IV Con
gresso Eucarístico Nacional, o I Congresso Eucarístico Provindal 
do Paraná, o VII Congresso Eucarístico Nacional e o 36 .... Con
gresso Eucarístico Internacional, incluindo: cartas, artigo, comu
nicados, telegramas, material elucidativo, e outros. Período: 1940-
nuscritos, datilografados, impressos, alguns sem data e sem oruem 
1960. Língua: portuguesa. Legiblidade: boa. Documentos ma
cronológica. Alguns documentos estão danificados, o mesmo acon
tecendo com a pasta. Fonte para a história social, econômica, 
cultural e eclesiástica. 

3.4.60. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: requerimento do padre vigário de Cam
po Alegre, da Diocese de Joinvile, e licença. Período: 1941. Lín
guas: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscrito e datilografado. Fonte para a história social, administra
tiva e eclesiástica. 

3.4.61. [CORRESPOND~NCIA] 
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a Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de 
Curitiba, por várias autClriáades civis, militares e eclesiásticas, so
bre diversos assuntos. Período: 1941-1944. Línguas: portuguesa 
e espanhola _ Legibilidade>: 6tima. Documentos manuscritos, da
tílografados, mimeografad(l~. impressos, presos na pasta e sem or
dem cronológica. Fonte para a história social, administrativa, cul
tural, eclesiástica, das instituições e militar. Alguns documentos 
apresentam selo como o de JOSEPHUS GASPAR DE AFON
SECA E SILVA - ARCHlEPISCOPUS PAULOPOLITA. 

3.4.62. CRISMAS ADMINISTRADAS PELO INDULTO 
APOSTÓLICO DE 1946. 

Documentos originais e cópias do original: confirmações de 
crismas "in extremis", comunicações de diversos vigários sobre o 
número de crismas em suas paróquias, prenome(s) dos crisman
dos, nome completo dos pais e padrinho, idade dos crismandos, 
data da crisma, e outras indicações. Período: 1946-1955. Lín
guas: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscritos, datilografados, mimeografados e sem ordem cronológi
ca. Fonte para a história social, estatística e eclesiástica. Alguns 
documentos apresentam o carimbo da CÚRIA METROPOLIT A
NA + DE CURITIBA +, da PARÓQUIA DE SANTA TERE
SINHA - CURITIBA, da PARÓQUIA DE CAMPO LARGO 
DA PIEDADE - ARQUIDIOCESE DE CURITIBA, e outros_ 

3.4.63. [DOCUMENTOSl. De 1946 a 1948 [1958]. 

Documentos originais e cópias do original: recibo, folha do 
Diário Oficial, telegramas, documento com os nomes das pessoas 
eleitas para a Diretoria da Campanha Nacional da Criança, re
querimentos, cartas, comunicações de retiros, e outros. Período: 
1946-1958. Línguas: portuguesa, francesa, latina e espanhola. Le
gibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
administrativa, política, econômica, eclesiástica e das instituições. 

3.4.64. ABJURAÇÃO E PROFISSÃO DE FE. 

Documentos originais: abjuração e profissão de fé, cel ti dão, 
carta do vigário de Morretes a Dom Manuel [da Silveria D'EI
boux] , Arcebispo Metropolitano de Curitiba, provisões do refe
rido Arcebispo, cautelas com termos de juramento da parte ca
tólica e da parte acat6lica, e outros. Período: 1947-1961. Lín
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datilografados e com parte impressa, que foi preenchida à tinta 
ou à máquina. Fonte para a história social, administrativa e ecle
siástica. Alguns documentos apresentam carimbo, como da CÚRIA 
METROPOLITANA DE CURITIBA, da PARÓQUIA DO SE
NHOR BOM JESUS DO CABRAL. CURITIBA - PARANA. 
e outros. 

3.4.65. RELATÓRIOS CATEQUÉTICOS. 

Documentos originais e cópia do original: relatórios sobre o 
problema da catequese, lei que regulamentou o ensino religioso no 
Brasil. relatório sobre escolas católicas e obras sociais dos cate
quistas e estudos sobre o movimento anticatólico no Paraná. Pe
ríodo: 1947-1962. Línguas: portuguesa, italiana e 1atma. Legi
bilidade: ótima. Os documentos não estão em ordem cronológic:l. 
Fonte para a história social, eclesiástica, cultural e das instituições. 

3.4.66. Culto Católico Romano. Província Eclesiástica de 
Curitiba. 

Documentos originais e cópias do original: lugar e nome das 
paróquias, além de planta esquemática com designação de ruas e 
lotes e carta do Diretor do Serviço de Estatística Demográfica ao 
Arcebispo, tratando da divisão eclesiástica da Província, em 1948. 
Período: 1948. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os do
cumentos não estão datados. exceto a referência à divisão ecle
siástica da Província. em 1948. Fonte para a história social e 
eclesiástica. 

3.4.67. [CORRESPOND~NCIA] . 

Documentos originais e cópias do original: cartas, telegramas 
e circulares dirigidas a Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba, por diversas pessoas e autoridades ci
vis e eclesiásticas, sobre diversos assuntos, e relatórios sobre o 
movimento religioso das Santas Missões. Período: 1948-1950. Lín
guas: portuguesa, espanhola, italiana, alemã e latina. Legibilida
de: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, mimeogra
fados, impressos, presos na pasta e sem ordem cronológica. Fon
te para a história social, administrativa, política, eclesiástica e mi
litar. Alguns documentos apresentam selo com o SIGILLUM OR
DINARIATUS ARCHIEPPALIS VINDOBONENSIS, e outros. 

3.4.68. "O Ideal". 1 a 25. 

Cópias do orginal: nQs 1 a 25 do jornal "O Ideal", órgão men
sal da Congregação Mariana da igreja do Senhor Bom Jesus. Pe-
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dodo: 1948-1950. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. J or
nais impressos e em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, cultural, eclesiástica e das instítuíções. 

3.4.69. Recortes de Jornais. 1949 [1948]-1953. Cúria Me· 
tropolitana. 1957. 

Cópias do original' recortes de jornais catalogados durante o 
secretariado do Padre Pedro Fedalto, incluindo Fatos concernen
tes ao .1 Q Congresso Eucarístico do Paraná, Escritos de Dom Luis 
Mousinho, As Missões ameaçadas pelos ateus, Curitiba recebe a 
visita de Dom Jaime, e outros. Período: 1948-1953. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos e presos com 
durex ou colados em 261 folhas, rubricadas pelo Pe. Pedro Fe
dalto, e fixas na pasta. No índice constam os títulos dos artigos 
e as respectivas folhas. Eles foram tirados dos seguintes jornais: 
Gazeta do Povo, O Estado do Paraná, O Dia e o Estado de S. 
Paulo. Fonte para a história social, política, cultural. eclesiástica 
e das instituições. 

3.4.70. Recortes de Jornais. De 1964 f1949] a 1955. Cúria 
Metropolitana. 1957. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros incluindo Tombamento da igreja de Ta
manduá, Visita do Cardeal Arcebispo a Curitiba. Comenda Pon
tifícia a D. Amália Mazzarotto. Reunião do Episcopado da Amé
rica Latina, e outros. Período: 1949-1955. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos impressos e colados ou presos 
com durex. em folhas fixas na pasta. sem ordem cronológica. 
Eles foram tirados dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, O Es
tado do Paraná, Diário de Notícias e Diário do Paraná. Fonte 
para a história social, política, cultural e eclesiástica. 

1.4.71. CUMPRIMENTOS - a Mons. Lamartine C. [de] MI
randa. VIGÁRIO CAPITULAR. 

Documentos originais: cumprimentos ao Monsenhor Lamar
tine Corrêa de Miranda, pela posse do cargo de Vigário Capitular 
da Arquidiocese de Curitiba, enviados pela Universidade do Pa
raná, Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, Banco Nacio
nal do Comércio, Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria de 
Viação e Obras Públicas e de outras entidades e de particulares. 
além de um documento do Bispado de Lins. Período: 
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gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados, um impresso e em ordem cronológica. 

3.4.72. L.E.C. 

Documento original: considerações feitas por um grupo de 
católicos sobre o assunto Liga Eleitoral Católica ou Partido Cris
tão Período: 1950. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumento mimeografado. Fonte para a história política e eclesiás
tica. 

3.4.73. ESTATlJTOS. 

Cópias do original: Estatuto da Associação dos FerroviárIos 
Católicos, Estatutos da "Sociedade Paranaense de Cultura", Esta· 
tuto do Abrigo Noturno "Padre Reus", Projeto de reforma dos 
Estatutos da Ação Social do Paraná, Estatutos do Conselho Ad
ministrativo da Arquidiocese de Curitiba, e outros. Período: 1950-
1952. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos da
tilografados, mimeografados, impressos e, na maioria, sem dath. 
Fonte para a história social, administrativa. eclesiástica e das ins
tituições. 

3.4.74. RADIOS. 

Documentos originais e cópias do original: questionários so
bre rádios emissoras, boletins, noticiário especial da ONU, carta, 
declaração, ofíco, e outros. Período: 1950-1959. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e ma
nuscritos, mimeografados e impressos, presos na pasta e sem or
dem cronológica. Fonte para a história social, cultural, política 
e eclesiástica. Dois documentos apresentam o carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA + DE CURITIBA +. 

3.4.75. 33. EDITAIS E CIRCULARES. 

Documentos originaIS e cópias do original: cartas circulares, 
tabela de emolumentos e taxas, licenças para casamento em outra 
paróquia, certidão de batismo, decretos, portarias, dispensa de con
trato matrimonial, cartas diversas, avisos diversos, questionários, 
recortes de jornais, convite, comunicação, mensagem, e outros. 
Período: 195z-1958. Línguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 
ótima. Documentos presos na pasta e sem ordem cronológica, 
perfeita. Fonte para a história social, administrativa e eclesiásti
ca. Alguns documentos apresentam o selo das armas de DOM 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 
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3.4.76. RECIBOS A-Z. 15 de outubro de 1951. 

Documentos originais: recibos, em grande parte passados pa
ra a Cúria Metropolitana, notas fiscais, listas de materiais de cons
trução, notas promissórias, notas de compras, pagamento de sa
lários, transportes, e outros. Período: 1961-1953., Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, com parte 
que foi preenchida, datilografados e mimeografados. Fonte para 
a história econômica e eclesiástica. 

3.4.77. HOMENAGENS A D. MANUEL. 

Documentos originais e cópias do original referentes às home
nagens prestadas a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba, por ocasião do seu jubileu de prata de 
ordenação sacerdotal, transcorrido em 15 de agosto de 1956, in
cluindo: cartas, ofícios, cartão, programa de festejos na Cidade 
Dos Meninos "Tarumã", telegramas, homenagem dos francisca
nos, ramalhete espiritual, e outros. Período: 1951-1956, Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados, impressos e presos na pasta. Fonte para a história 
social, cultural e eclesiástica. 

3.4.711. - CASOS DE MORAL -

Documentos originais e cópias do original relativos a casos 
de moral. Período: 1951-1963. Língua: portuguesa. Legibilida
de: ótima. Documentos manuscritos, datilografados e em ordem 
cronológica decrescente. Fonte para a história social e eclesiásti
ca. 

3 .4.79 Política. Traços Biográficos. Tristão de Ataíde. Da-
niel Rops. Religião. NATAL. 

Cópias do original. Recortes de jornais relativos à Política 
- A Igreja em fase das novas eleições, Plínio Salgado e Vargas, 
e outros; Traços biográficos - Padre Sabóia de Medeiros e Mon
senhor João Batista Scalabrini; Tristão de Ataíde, Daniel Rops e 
Religião - artigos diversos; Natal - vários contos. Período: 
1952-1955. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos impressos e colados em fôlhas de papel presas na pasta, sem 
ordem cronológica, sendo que muitos não são datados. As fô
lhas foram numeradas de acôrdo com os assuntos e separadas por 
fôlhas de cartolina, com indicadores laterais dos mesmos. Há 
um índice geral e vários índices de assuntos. Os 
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tirados dos seguintes jornais: A Tribuna, O Estado de São Paulo, 
Mensageiro Diocesano e Diário de Notícias. Fonte para a histó
ria social, política e eclesiástica. 

3.4.80. I CONGRESSO EUCARíSTICO DO PARANÁ. CON
CURSO DE HINOS. 

Documentos originais e cópias do original: cartas, normas 
do concurso para a letra do hino do I Congresso Eucarístico Pro
vincial do Paraná, envelopes fechados de concorrentes, crítica do 
Pe. Machado às letras do Hino do Congresso e diversos cartões. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, mimeografados e sem ordem cronológica. Fonte para a his
tória social, cultural e eclesiástica. 

3.4.81. Concurso da Música. 

Documentos originais e cópias do original referentes ao con
curso da música para o hino do I Congresso Eucarístico Pro
vincial do Paraná, incluindo envelopes fechados de concorren
tes, folhetos sobre a censura musical, cartas enviadas a Dom Ma
nuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano, e músicas do 
hino do Congresso, que se submeteram ao concurso. Período: 
1953. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscritos, datilografados, mimeografados e sem ordem cronoló·· 
gica. Fonte para a história social, cultural e eclesiástica. 

3.4.82. [DOCUMENTOS] A-Z. 

Documentos originais: recibos, notas fiscais, notas de com
pras, fôlhas de pagamento, notas promissórias, e outros. Perío· 
do: 1953-1954. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos manuscntos, datilografados, com parte impressa e pre
sos na pasta. Fonte para a história econômica e eclesiástica. 

3.4.83. Fr. Martinho Burnier O. P. Diversos Autores. Vi
da Social. Discursos - Conferências. Liga das Se
nhoras Católicas. Diversos. O Vaticano. 

Cópias do original: recortes de jornais com artigos de autoria 
ou relacionados com Fr. M. Burnier, O. P ., Diversos autores, 
Vida social, Discursos e Conferências, Ligas das Senhoras Católi
cas, Diversos e O Vaticano no mundo moderno. Período: 1953-
1956. Língua: portuguêsa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos, colados em 44 fôlhas numeradas na extremidade infe· 
rior, de acôrdo com os assuntos, e presas na pasta. Os 
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estão separadas por fôlhas de cartolina, que contêm etiquêtas la
terais indicadoras dos mesmos. Há um índice datilografado para 
cada assunto. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: 
O Diário - Belo Horizonte, O Estado de sã" Paulo, Diário de 
Notícias, e outros. Fonte para a história social, cultural, ecle
siástica e das instituiçõe&. 

1.4.84. [CAPELANIAS] . 

Documentos originais e cópias do original referentes à cape
lania da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guar
da, e outras, incluindo ofícios, relatório das atividades, VII Con
gresso Eucarístico Nacional de Curitiba - 5-8 [de maio de 1960) 
- PÁSCOA DOS MILITARES, mensagem de Ano Novo, Resu
mo das atividades dos capelães e assistentes sociais, e outros. 
Período: 1963-1961. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos datilografados, impressos, capas manuscritas, todos 
presos na capa e em ordem cronológica decrescente. Fonte pa
ra a história social, estatística, eclesiástica e das instituições. Al
guns documentos apresentam carimbo, como da Escola de Oi. 
Especialistas e de Inf. de Guarda - CAPELANIA, da CAPE
LANIA DA RVPSC - OFICINAS - PONTA GROSSA - PA
RANÁ e da Capelania da 5'" R. M. Nossa Senhora das VITó
RIAS, CURITIBA - PARANÁ. 

3.4.85. - DADOS ESTATíSTICOS - DOS SEMINÁRIOS 
MAIOR E MENOR. 

Cópias do original: ofícios do Monsenhor Pedro Feda/to 
dirigidos aos Cônegos dos Seminários para obter respostas a cer
tos quesitos que. são enViados pela Sagrada Congregação dos Se
minários, relação dos alunos do Seminário São José da Arquidio
cese de Curitiba, nos anos de 1961 e de 1959 e que cursaram 
o ginásio, alunos de outras Dioceses em 1961 e alunos que dei
xaram o Seminário em 1960, estatística da Arquidiocese de Curi
tiba, e outras. Período: 1953-1962. LÍnguas: portuguesa e lati
na. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e sem or
dem cronológica. Fonte para a história social, cultural, estatís-
tica e eclesiástica. 

1.4.8/l. Nsa. Senhora. Jejum Eucarístico. Matrimônio - Di
vórcio. Família. Ação Social. Ação Católica. Mis
síon de France. J. O. C. - J. I. C. F. - Ruralogia. 
Catequese - Ensino Religioso. 

Cópias do original: recortes de jornais relacionados com Nos
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mília, Ação Social, Ação Católica, Mission de France, J.O.C., 
J.I.F.C., Ruralogia, Catequese e Ensino Religioso. Período: 1954. 
Língua: portuguesa. Documentos impressos, colados em 52 fô
lhas, numeradas de acôrdo com os assuntos. Os assuntos estão 
separados por fôlhas de cartolina, qUI> contêm indicações late
rais dos mesmos. Há um índice para cada assunto. Os recortes 
foram tirados dos seguintes jornais: O Diário (Belo Horizonte), 
A Tribuna (Campinas) e Diário de Notícias (Ribeirão Preto). 
Fonte para °a história social, cultural, eclesiástica e das institui. 
ções. 

3.4.87. - N. SRA. DE TODOS OS POVOS -

Cópias do original: folheto e documentos com mensagens 
de N. Sll de Todos os Povos. Período: 1954-1955. Legibilidade: 
ótima. Documentos impressos e mimeografados. Fonte para a 
história eclesiástica. 

3.4.88. SANTO PADRE PIO XII. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos ao Papa Pio 
XII, e outros. Período: 1954-1955. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Documentos impressos, colados ou presos, com 
Durex, em 39 fôlhas de 47, fixas na pasta, em ordem cronoló
gica decrescente. Há um índice com os títulos dos artigos e as 
respectivas fólhas. Os recortes foram tirados dos seguintes jor
nais: O Diário (Belo Horizonte), A Tribuna (Campinas), Men
sageiro (Aparecida), O Estado de São Paulo e Diário de Notí
cias. Fonte para a história social, cultural, eclesiástica e das ins
tituições. 

3.4.89. Dom Luís Mousinho. Dom Fulton Sheen. Srs. Ar
cebispos e Bispos. Avisos da Cúria. 

Cópias do original: recortes de jornais com artigos de Dom 
Luís Mousinho e de Dom Fulton Sheen e relativos aos Arce
bispos e Bispos, além de avisos da Cúria. Período: 1954-1956. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos Impres
sos, colados em 61 fôlhas fixas na pasta, numeradas de acônlo 
com os assuntos, em orde!D cronológica. Os assuntos estiio sepa
rados por fôlhas de cartolina, que contêm indicações laterais dos 
mesmos. Há um índice para cada assunto, com os títulos dos ar
tigos e as respectivas fôlhas. Os recortes foram tirados dos se
guintes jornais: O Diário (Belo Horizonte), Correio Rio Oran
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3.4.90. [Recortes de jornais. Cúria Metropolitana - 19551. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos ao XXXVI 
Congresso Eucarístico Internacional. Período: 1955. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados 011 

presos com Durex em fôlhas com a rubrica do Pe. Pedro Fedal
to, fixas na pasta, sem ordem cronológica. Os recortes foram tl

rados dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, O Estado de São 
Paulo, O DiáriQ (Belo Horizonte) A União, Mensageiro Dioce
sano, A Tribuna (Campinas), e outros. Fonte para a história so
cial e eclesiástica. 

3.4.91. Recortes de Jornais. De 1955 a 1958. Cúria Metro
politana. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, Incluindo Missa pelas vítimas do massaCfl: 
russo na Hungria, Existencialismo na liturgia, Aniversário natalí
cio de Pio XII, Protesto contra a doação de terras aos bispos, 
Em honra de Santos Dumont. e outros. Período: 1955-1958. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, co· 
lados em 258 fôlhas, sendo 19() com a rubrica do Pe. Pedro Fe
dalto. Os recortes fonlm tirados dos seguintes jornais: Gazeta 
do Povo, O Diário (Belo Horizonte), O Estado do Paraná, O 
Estado de São Paulo, Diário do Paraná e A Cruz. No final da 
pasta há duas fôlhas soltas do jornal A Cruz, datadas de 1942. 
Fonte para a história social, política, econômica e eclesiástica. 

3.4.92. CONTRATOS DE ALUG[U]ÉIS DE CASAS DA 
MITRA. 

Documentos originais: relativos a contratos de aluguéis de 
apartamentos e casas da Mitra, incluindo procuração para ad
ministração de bens imóveis, e têrmos de contrato. Há indica
ção do dia, mês e ano, nome das testemunhas, nome do proprie· 
tário, enderêço do imóvel, preço, e outras. Período: 1955-1960. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os documentos estão 
soltos na pasta. Fonte para a história social, econômica, eclesiás
tica e das instituições. 

- DEPARTAMENTO DO ENSINO RELIGIOSO -

RECIBOS. 

Documentos originais: relações de quantias referentes ao Ca
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rios, relatórios de aulas de religião no curso secundário, carta~ 
fôlhas de pagamento de aulas de religião no Instituto de Educa
ção do Paraná, Colégio Moisés Lupion, e outros. Período apro
ximado: 1955-1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos, presos na 
pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, eco
nômica, cultural e eclesiástica. 

3.4.94. [Recortes de jornais. Cúria Metropolitana]. 1965. 
[1955-1965] . 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo O rádio, O porquê da indiferença, 
Vida católica, e outros. Período: 1955-1965. Língua: portugue· 
sa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, alguns presos 
com Durex, em 140 fôlhas, com a rubrica do Pe. Pedro Feda!
tes jornais: Lar Católico, Legionário, Diário do Paraná, A Voz 
de Maria, O Estado do Paraná, O Estado de São Paulo e Gazeta 
do Povo. Fonte para a história social, política, cultural e ecle
siástica. 

3.4.95. [Empréstimos hipotecários]. 

Documentos originais: recibos de empréstimos hipotecários 
de Departamento de Arrecadação da Caixa Econômica Federal 
do Paraná, em nome da Mitra do Arcebispado. Período: é difícil 
determinar, devido à ilegibilidade das datas, mas há recibo de 
1956. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os recibos não 
estão em ordem cronológica. Fonte para a história eco::ômica, 
eclesiástica e das instituições. . 

3.4.96. Visita do Beato Roque ao Paraná. 

Documentos originais e cópias do original: receita e despe
sas. breve relatório. movimento do caixa por ocasião da visita 
do coração <!o Beato Roque ao Paraná, de 2 de julho a 15 de 
a~osto de 1956, e ouiros. Período: 1956. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Os relatórios são datilografados. Fonte pa
ra a história econômica e eclesiástica. 

3.4.97 [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: avisos, notas de pagamento do Ar
cebispo de Curitiba e do Asilo São Luís, recibos, e outros. Pe
ríodo: 1956-1962. Língua: portuguesa. Leg:bilidade: ótima. Os 
documentos estão em ordem crono'ógica decrescente. Fonte pa· 
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3.4.98. - LEGIÃO DE MARIA. 

Cópias do original: atas da Legio Mariae, Curia Regina Apos
tolorum de Curitiba e da Cu ria Imaculata - Paranaguá e resul
tados parciais dos trabalhos legionários durante 16 meses - de 
22-8-56 até 22-12-57. Período: 1956-1963. Línguas: portuguesa 
e latina. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e sem 
ordem cronológica. Fonte para a história social. econômica, ecle
siástica e das instituições. 

3.4.99. Obras Sociais. 

Documentos originais e cópias do original: atestado de que 
a Obra Social da Arquidiocese de Curitiba estava em pleno fun
cionamento, certificado de registro concedido à Ação Social do 
Paraná, decreto federal que concede isenção de sêlo nos recigos 
a qualquer instituição de assistência social e comunicado do páro· 
1"0 de S. João do Triunfo sobre o registro em cartório de obra~ 
sociais. Período: 1956-1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
6t:ma. Documentos datilografados e impressos. Em todos os do
cumentos ha um carimbo da PARÓQUIA DE SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO - A.RQUIDIOCESE DE CURITIBA. Fonte para a 
história social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.100 VISITAS PASTORAIS. 

Documentos originais e cópias do original: visitas pastorais 
feitas em 1964, incluindo as crismas realizadas por Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, visi
tas pastorais feitas nos anos de 1961, 1963, 1964, e outros por 
Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral e Bispo Auxiliar. e 
por + Inácio Krause, C.M., Bispo Auxiliar, nos anos de 1957, 
1958, 1962, e outros, Relações das visitas pastorais, e outras. Pe
ríodo: 1957-1964. Língua: portuguesa . Legibilidade: ótima. Al
guns documentos estão soltos na pasta e não seguem a ordem cro
nológica. Fonte para a história social, estatística, eclesiástica c 
das instituições. Alguns documentos apresentam o carmibo da 
CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA. 

3.4.101. FACULDADE DE CI~NCIAS MÉDICAS. 

Documentos originais: dados estatísticos referentes ao mo· 
vimento de alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Univer
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ções dos nomes dos alunos matriculados nos referidos anos. Pe
ríodo: 1957-1964. Língua: portuguesa: Legibilidade: ótima. Do
cumentos datilografados e sem ordem cronológica. Fonte para 
a história social, cultural, eclesiástica e das instituições. 

3.4.102. Recortes de Jornais. Cúria Metropolitana. 1958-1959. 

C6pias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Falecimento de S. S. Pio XII, 
Eleição de S. S. João XXIII, Instalação da diocese de Palmas, 
Escola de Serviço Social, e outros. Período: 1958-1959. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, presos 
com.Durex, em 140 fôlhas, com a rubrica do Pe. Pedro Fedal
to, havendo também um jornal solto. Há um índice com indica~ 
ção dos assuntos e das fôlhas . Os recortes foram tirados dos se
guintes jornais: Gazeta do Povo, O Estado do Parapá, O Estado 
de São Paulo. O Diário, e outros. Fonte para a histôna social. 
política, eclesiástica, das instituições e militar. 

3.4. 103. Campanha de Socorro às Obras Sociais (S. o. S.) do 
Paraná. Ofícios expediaos. 

Documentos originais e cópias do original: ofícios recebidos 
e expedidos, referentes à Campanha de Socorro às Obras Sociais 
(S. O. S.) do Paraná, Despedida do Arcebispo por motivo de sua 
ida a Roma, ficando a Arquidiocese entregue ao Bispo Auxiliar, 
Dom Jerônimo Mazzarotto, relatório intitulado Atinge os seus fins 
a Campanha S. O. S. do Paraná, declaração de entrega de im
portância, e outros. Período: 1958 1960. Língua: portuguesa 
Legibilidade: ótima. Alguns documentos não foram assinados. 
Foi seguida a ordem cronológica decrescente. Fonte para a his
tória social, econômica e eclesIástIca. 

3 .4. 104. Pastas com documentos originais reterentes aos con
tribuintes, inclusive firmas, da Campanha S. O. S. do Paraná. As 
anotações incluem, de um modo maIS ou menos geral, o seguin
te: nome completo, enderGço, telefone, quantia doada, número 
de inscrição e indicação se pagou ou não. Período: os documen
tos não foram datados. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa 
011 ótima. Documentos manuscritos e datilografados, em fôlhas 
numeradas, de acôrdo com as diversas listas, e presas nas pastas. 
Fonte para a história ~ocial, econômica e eclesiástica. 

1. S.O.S. do Paraná A-B-C. 
2. S.O.S. do Paraná Da K. 
3. S.O.S. do Paraná P-Q-R. 
4. S.O.S. do Par~,ná 
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5. S.O.S. do Paraná A a C Firmas. 
6. S.O.S. do Paraná D a I Firmas. 
7 . S . O . S. do Paraná JaZ Firmas. 

3.4.105. Recortes de Jornais. Cúria Metropolitana. 1960 
[1958]-1961. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Bispo Aux. de Curitiba visita o 
Governador, Novos Cardeais, Pastoral dos Bispos Americanos, e 
outros . Período: 1958-1961. Línguas: portuguesa e polonesa. Le· 
gibilidade: ótima. Documentos impressos, presos com Durex, em 
133 fôlhas. Há um índice com indicação dos assuntos e das fô
lhas. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado 
do Paraná, O Diário, Diário do Paraná, Lud, O Estado de São 
Paulo, e outros. Fonte para a história social, política, econômica, 
eclesiástica e das instituições. 

3.4.106. CARTAS DIOCESES. 

Documentos originais: cartas enviadas à Arquidiocese de 
Curitiba, agradecendo o convite para o VII Congresso Eucarísti
co Nacional, e outras solicitando informações a respeito do mes
mo. Período: 1959. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos e sem ordem 
cronológica. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.107. Pedidos de Lâmpadas e material do Congresso. 

Cópias do original: pedidos de cópias da música com acom· 
panhamento do Hino do VII Congresso Eucarístico Nacional, in
formações sobre o Congresso, pedidos de lâmpadas, flâmulas, e 
outros materiais. Período: 1959. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, impressos 
e sem ordem cronológica. Fonte para a história econômica e ecle
siástIca. 

3.4.108. - HOT~IS -

Cópias do original: declarações de hospedagens durante o VII 
Congresso Eucarístico Nacional, recibos, relação de faturas, du
pl1catas e notas, relação de hotéis, circulares expedidas pela Co· 
missão de Hospedagem para os hotéis inscritos, e outras. Perío
do: 1959-1960. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos datilografados, mimeografados e em ordem cronológi
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3 .4. 109 VII Congresso Eucarístico Nacional. 

Cópias do original de material relativo ao VII Congresso Eu
carístico Nacional, incluindo circulares sobre a data e o local das 
conferências, informações da comissão de hospedagem, e outras, 
um exemplar de jornal. Período: 1959-1961. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, mlmeogra
fados, impressos e sem ordem cronológica. Fonte para a histó' 
na social, cultural e ecleSlàstlca. 

3 .4.110. CORRESPOND~NCIA RECEBIDA. 

Documentos originais e cópias do original: despesas da Co
mIssão de lembranças do VII Congresso Eucarístico Nacional, 
anotações referentes ao Congresso, telegramas, cartas endereçadas 
à Arquidiocese de Curitiba, e outras. Período: 1959-1961. Le
gibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos e sem ordem cronológica. Fonte para a histó~ia social. 
econômica e eclesiástica. 

3.4111. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais e cópias do original: folhetos sobre o 
VII Congresso Eucarístico Nacional, artigos sobre a história da 
Igreja, relatórios sobre as despesas com o referido Congresso, de
clarações, requerimentos, cartas, requisições, recibos, pedidos de 
lâmpadas, decalcomanias, flâmulas e placas, planta da praça do 
Centro Cívico [em Curitiba], propostas para a construção do al
tar-monumento, e outros documentos. Período: 1959-1962. Lín
gua: portltguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados, mimeografados e impressos. Fonte para a histó
ria social, econômica, eclesiástica e da arte. 

3.4.112. "VOZ DO PARANÁ"-

Documentos originais e cópias do original: recibos diversos 
do jornal A VOZ DO PARANÁ, relação de taxas dos contribuin
tes das paróquias do município de Curitiba e do interior para a 
boa imprensa, relatório, e outros. Período: 1959-1964. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Os recibos estão em ordem cro
nológica decrescente. Fonte para a história econômica, cu!tur~1 

e eclesiástica. 

3.4.113. COMPROMISSOS RESTAURANTES. 

Documentos originais e c6pias do original referentes aos com
promissos assumidos com restaurantes, por ocasião do VII COl1-
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gresso Eucarístico Nacional, incluindo as comIssoes da Paróquia 
de N. S\I de Guadalupe, da Igreja do Espírito Santo, e outras. 
Período: 1960. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Alguns 
documentos não foram datados. Eles não estão em ordem crono
lógica. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.114. Arquivo de Cópias. 

Cópias do original: documento referente a prelazias, cunas 
metropolitanas e cúrias diocesanas de todo o Brasil, cartas de 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano de 
Curitiba, dirigidas a várias pessoas, sobre o VII Congresso Eu
carístico Nacional, material sobre as principais solenidades do re
ferido Congresso, e outros. Período: 1960. Língua: portuguesa. 
LeJZibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, mi
meografados e impressos. Fonte Dara a história social e eclesiás
tica. 

3.4.115. Casos "liquidados" arquivar no respectivo lugar. 

Documentos originais e cópias do original: duplicata, títu
lo, notas fiscas e faturas pagas, recibo, listas de empréstimo d .. 
móveis e outros materiais, cartas, telegramas, e outros . Período: 
1960. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Alguns documen
tos foram grampeados ou unidos com clips mas não estão em or
dem cronológica. Fonte para a história social, econômica e ecle
siástica. 

1.4.116. BALANCETES. MOVIMENTO FINANCEIRO DO 
CONGRESSO. 

Cópias do original referentes ao mOVImento financeiro do 
VII Congresso Eucarístico Nacional, incluindo contas correntes, 
lembranças do Congresso, propaganda, donativos, congressistas, 
hospedagem, e outras. Período: 1960. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Os documentos são datilografados e não es
tão em ordem cronológica. Fonte para a história econômica e 
eclesiástica _ 

3 .4.117 . [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais e cópias do original: ordens de paga
mento por diversos bancos, recibos da comissão de hospedageru, 
relação de cheques, prestação de contas, importâncias recebidas, 
talões, e outros. Período: 1960. 
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dade: ótima. Os documentos estão presos na pasta sem ordem 
cronológica. Fonte para a história social. econômica e eclesiás
tica. 

3.4.118. Curia Metropolitana. 1960-1961-1962. 
Pasta sem documento:.. 

3.4.119. [DOCUMENTOS]. 

Documentos originais e cópias do original: relatório da VI 

sita pastoral na Paróquia de Nossa Senhora do Pôrto de Morretes, 
e outros. Períoáo: 1961. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma . Os documentos estão so'tos na pasta. Fonte para a histó
ria social, estatística e ec! esiástica . 

3.4.120. - - INSTITUIÇÃO CURA D'ARS --

Documento original referente ao Estatuto da Institução Cura 
D'Ars. Período: o documento não está datado. mas há um ca
rimbo de Registro de Títulos, datado de 1962. Língua: portu
guesa. Legibilidade: ótima. Documerito datilografado, com al· 
gumas anotações feitas a tinta, e preso na pasta. Fonte para a 
história eclesiástica e das instituições. 

3.4.121. [Recortes de jornais. l-üria Metropolitana] 1962. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo A Igreja e o Capitalismo. Brasil 
mediador entre acôrdo Cuba-E. U . A.. Inaugura-se, após 2 anos 
de preparo, o Concílio Ecumênico Vaticano 11, e outros. Perío
do: 1962. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos impressos e presos, com Durex, em 46 fôlhas. Há um índi
ce alfabético. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: Ga
zeta do Povo, A Federação, Última Hora, O Estado de São Paulo. 
e outros. Fonte para a história social, política, cultural e ecle
siástica. 

3.4.122. Artigos sobre João XXIII .1963 [1962-1963]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos ao Papa 
João XXIII, incluindo Breve biografia do Papa João XXIII, João 
XXIII - Gustavo Corção, Cardeais de todo mundo para o Va
ticano: Eleição do sucessor de João XIII dia 19, e outros. Pe
ríodo: 1962-1963. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
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ordem cronológica. Os recortes foram tirados dos seguintes jor
nais: Lar Católico, O São Paulo, Brasil Central, O Estado de São 
Paulo, Gazeta do Povo, Fôlha do Norte do Paraná, Diário do Pa
raná, e outros. Fonte para a história social. administrativa e ecle
siástica. 

3 .4 . 123 . Recortes de Jornais - 19b:1. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assunto~ 

eclesiástIcos e outros, Incluindo Bispos visitam Israel, Contrôle da 
natalidade, Mensagem de Goulart a Paulo VI, e outros. Perío
do: 1963. Língua; portugut:sa. Legibilidade: ótima. Documen
tos impressos, fixos em fôlhas numeradas de 1 a 150, e em or
dem cronológica. Fonte parll a história social, política, cultural, 
da arte, eclesiástica e das instituiçoes. 

3.4.124. Artigos sobre Kennedy. - 1963 -. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a John KeIl
nedy, incluindo Kenney acena ao país com os frutos da paz, As
sassinado o presIdente Kennedy, e outros . Período: 1963. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade· ótima. Documentos impressos e 
em ordem cronológica. Fonte para a história sodal e política. 

3.4.125. IMIGRAÇÃO - COLETA--

Documentos originais relativos a coletas realIzadas pró-imi
grantes, incluindo recibos e remessas de cheques. Período: 1963-
1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos da
tilografados, presos na pasta e em ordem cronológica decrescen
te. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.126. Dr. Euro Brandão. 

Cópias do original: recibos de pagamento por cópias helio
gráficas, assinadas pelo Dr. Euro Brandão, do Colégio Pio XII, 
da igreja do Seminário, do anteprojeto do edifício para o pré
seminário de Campo Largo e dos projetos dos edifícios do Cen· 
tro Rural de Cianorte. Período: 1963-1964. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos e e mordem 
cronológica. Fonte para a história social. econômica e eclesiás
tica. 

3.4.127. Decanatos. 

Documentos originais: autos de visitas canônicas feitas no, 
decanatos da Arquidiocese de Curitiba. Período: 1963-1964. Un-

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 393-

gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os documentos constam 
de formulários impressos, preenchidos a tinta, e sem ordem cro
nológica. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.128. DIRETOR DIOCESANO DA CRUZADA. 

Documentos originais e cópias do original: Campanha da Fra
ternidade, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cartas do 
Secretariado Nacional da Fé para a Cúria Metropolitana de Curi
tiba, sobre assuntos financeiros, e Centro de Estatística Religio
sa e Investigação Social. Período: 1963-1964. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Fonte para a história social, econômica, 
eclesiástica e das instituições. 

3.4.129. - CAMPANHA PARA OS FLAGELADOS-

Documentos originais e cópias do original: recibos, avrso~ 

de bancos, envio de cheques, guias de entrega de gêneros, tele
gramas, listas de contribuições, cartas, relações de materiais en
viados, e outros. Período: 1963-1964. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos, presos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a 
história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.130. Recortes de Jornais de 19 de Janeiro de 1964 a 2" 
de Dezembro de 1964. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assunto5 
eclesiásticos e outros, incluindo Paulo VI volta a condenar as 
posições ideológicas dos "católicos progressistas", A mensagem 
de Paulo VI, Dom Agnelo Rossi toma posse na Catedral, Bispa
do: quinze titulares desde a fundação, O ARQUIVO SECRETO 
DO VATICANO E OS VÁRIOS CONClLIOS ECUM~NICOS, 
e outros. Período: 1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. A pasta contém, no comêço, um indice com as seguintes in
dicações: RECORTES DE JORNAIS DO ANO DE 1964. Do· 
cumentos impressos, presos com fita Durex em 351 fôlhas fixa~ 
na pasta, em ordem cronológica decrescente. As fÔlhas, que fo
ram numeradas a tinta, apresentam o nome do jornal e a data do 
artigo. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado 
de São Paulo, O Estado do Paraná, FÔlhas de S. Paulo, Diário 
do Paraná, Correio do Paraná, Gazeta do Povo, LUD, O Globo, 
FÔlha do Norte, O São Paulo, Santuário da Aparecida, Diário de 
Notícias, O Apóstolo, e outros. A pasta contém material avul
so relativo a artigos da FÔlha de S. Paulo, O Estado de São 
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Paulo e Brasil, Urgente. Fonte para a história social, política, ad
ministrativa, cultural, eclesiástica, econômica e militar. 

3 4.131. LICENÇA PARA USO DO CLERGYMAN. 

Documentos originais: pedidos de licença para uso do c1er
gyman. Período: 1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos manuscritos, datilografados e sem ordem crono
lógíca. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.132. Revolução Brasileira. 31 de março de 1964. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos à Revolução 
Brasileira de 31 de março de 1964 e outros assuntos, incluindo 
JK é oficialmente candidato à sucessão de Jango em 65, As trin
cheiras da democracia estão prontas para sua defesa, Almirantes 
e o Clube Naval alertam: falta autoridade. e outros. Período: 
1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos, presos, com Durex, em 75 fôlhas fixas na pasta. Os re
cortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado do Paraná, 
Diário do Paraná, O Estado de São Paulo, O Apóstolo, Jornal do 
Dia, Correio do Paraná, Tribuna do Paraná e Gazeta Católica. 
Fonte para a história política, social, econômica, eclesiástica e das 
instituições. 

3.4.133. Cuba. 

Cópias do original: mapa onde se acham assinaladas a posi
cão e a quantidade de prisioneiros políticos e um exemplar do jor
nal Información Católica Cubana. Período: 1964. Línguas: por
tU2uesa e espanhola. Legibilidade: ótima. Documentos impres
sos. presos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a his
tória social, política e eclesiástica. 

'\.4.134. UNIVERSIDADE. 

Documentos originais e cópias referentes às Universidades Ca
tólica e Federal do Paraná: nomes dos reitores e vice-reitores, do 
assessor técnico e do tesoureiro-geral, número de alunos das di
versas faculdades, nomes dos respectivos diretores, endereço das 
faculdades, cartas circulares, dirigidas aos diretórios acadêmicos 
e número total de alunos e professôres. Período: 1964. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, mi
meografados e sem ordem cronológica. Fonte para a história so
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~.4.135. [Recortes de jornais). 

Cópias do original: recortes de jornais relativos à Cruzada 
Mundial do Rosário em Família, incluindo Curitiba inteira ou
viu contrita verdade da fé, Pe. Peytou em Curitiba no dia 3, Mis
sões em bairros marcam início do Rosário em Família, Pe Pa
trick Peyton em Curitiba: "Só a família salvará o mundo", Pe. 
Peyton instala em Curitiba a "Cruzada do Rosário em Familia", 
f'! outros. Período: 1964. Línguas: portuguesa e espanhola. Le-
2ibilidade: ótima. Documentos impressos e presos, com Durex, 
em 138 fôlhas, que faziam parte de uma pasta. Os recortes fo
ram tirados dos seguintes jornais: Voz do Paraná, Correio do 
Paraná e Gazeta do Povo. Junto ao material há uma parte do 
jornal EL ESPECTADOR, de 8 de abfi1 de 1962, com artigo in
titulado: El Padre Peyton conquista a los colombianos. Fonte pa
ra a história social e eclesiástica. 

3.4.136. Material para organização da Cruzada do Rosário em 
Família. 

CÓpias do original: cartas, circulares, manual de instrutores, 
folhetos, programas, contribuintes, despesas, e outras. Período 
aproximado: 1964 . Línguas: portuguesa, espanhola e inglesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, mi
meografados, impressos e sem ordem cronológica. Fonte para a 
história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.137. Cruzada do Rosário em Família. 

Documentos originais e cópias do original: dois livros-caixa, 
com receita e despesa da Cruzada do Rosário em Família, reci
bos, notas ficais, notas de compras, salários pagos, transportes e 
viagens, imprensa, côro, e outros . Período: 1964. Língua: por
tuguêsa. Legibilidade: boa. Documentos sem ordem cronológi
ca. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.138. Relatórios dos Colégios e Escolas Paroquiais. 1964. 

Documentos originais: relatórios dos colégios e escolas pa

roquiais com nome do estabelecimento, número de religiosos(as) 
e de alunos(as) dos diferentes cursos. Período: 1964. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e 
sem ordem cronológica. Alguns relatórios foram feitos em fô
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bo da CÚRIA METROPOLITANA + CURITIBA +. Ponte pa
ra a história social, eclesiástica e das instituições. 

3 .4. 139. Relatórios dos Filmes exibidos - Cruzada do Ro
sário em Família. 

Documentos originais: relatórios dos filmes exibidos na Cru
zada do Rosário em Família. Período: 1964. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documentos mimeografados e preenchi
dos a máquina ou a tinta, estando alguns presos com clips. Fon
te para a história cultural, eclesiástica e das instituições. 

3.4.140. Relatórios paroquais da Cruzada do Rosário em Fa
mília. 

Documentos originais: relatórios, constando de questionários 
e as respectivas respostas, sobre a Cruzada do Rosário em Fa
mília. Período: os documentos não foram datados, exceto dois, 
do ano de 1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos mimeografados, com exceção de um, e preenchidos a 
máquina ou a tinta. Fonte para a história social e eclesiástica. 
Um dos documentos apresenta o carimbo da PARÓQUIA N. S~ 
DE FÁTIMA. TARUMÃ. CURITIBA. 

3.4.141. [Recortes de jornais - 1964]. 

Cópias do original: recortes de jornais sobre os prmclpais 
acontecimentos relativos à visita do Padre [Patrick] Peyton ao 
Paraná e à Cruzada do Rosário em Família. Período: 1964. Lín
gua: portuguesa. Legibiiidade: ótima. Documentos Impressos, co
lados ou grampeados em fôlhas de papel fixas na pasta. Os re
cortes foram tirados dos seguintes jornais: Tribuna do Paraná, 
Diário do Paraná, Gazeta do Povo, Correio do Paraná, O Estado 
do Paraná e Diário da Tarde. Fonte para a história social e ecle· 
siástlca. 

3.4.142. ARQUIVO MONSENHOR PEDRO. 

Documentos origmais e cópias do original: relatórios, planos 
de trabalho da Campanha do Rosário em Família, concurso de 
cartazes, impressos diversos relativos à referida Campanha, rela
ções de colégios, e outras . período: 1964. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, mimeografados 
e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, econômi· 
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3.4.143. Comprovantes da devolução do matena1 da Cruzada 
do Rosário em Famflia. 

Documentos orIginais: comprovantes da devolução do mate
rial da Cruzada do Rosário em Família. Período: 1964-1965. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os documentos estão 
soltos na pasta. Fonte para a história econômica e eclesiástica. 

3.4.144. - CAMPANHA DO ROSÁRIO - (Nanôgraf). 

Documentos originais e cópias do originaI: talão de recebi
mento, nota fiscal, carta endereçada a Dom Manuel da Silveira 
D'Elboux [Arcebispo Metropolitano de Curitiba], comunicando 
liquidação de conta, telegrama e cartas enviadas ao Mons. Pe
dro FedaIto pelo Pe. Joseph Geuer, C.S.C., sobre pagamento à 
Nanograf de cartazes murais destinados à Cruzada do Rosário 
em Família. Período: 1964-1965. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Documentos presos por um clip, sem ordem cro
nológica, sendo que um deles apresenta o carimbo da + CÚRIA 
METROPOLITANA + DE CURITIBA +. Fonte para a histó
ria social, econômica, eclesiástica e das instituições. 

3.4.145. Nunciatura - Annos 1915-1935. [Cruzada do Ro
sàno em Famflia]. 

Documentos originais e cópias do original: relatórios sobre a 
Cruzada do Rosário em Família - anos de 1964 e 1965, ques
tionário paroquial sobre a referida Cruzada, telegramas, Missão 
popular interior - contrôle das projeções, Compromisso das fa
mllias - Resultado da Campanha do Rosário em Família, Da
dos estatísticos - Campanha escolar - Ensino secundário e pri
mário: estabelecimentos particulares, estaduais e do interior, e 
outros. Período: 1964-1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
ótima. Todos os documentos referem-se à Cruzada do Rosário 
em Família e por esta razão foi dado outro título à pasta. Eles 
não estão em ordem cronológica. Fonte para a história social, 
cultural, demográfica e eclesiástica. 

3.4.146. QUESTIONÁRIOS. COLÉGIOS E HOSPITAIS. 
OBRAS ASSISTENCIAIS. 

Documentos originais: respostas de inquéritos, incIuindo no
me do estabelecimento de ensino, número de religiosas profes
sôras e de alunos dos cursos normal, científico, ginasial e primá
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mternados e referências ao Asilo São Vicente de Paula, número 
de religiosas, de asilados e de menores. Período: 1964-1965. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados e com parte impressa, que foi preenchiôa. Fonte 
para a história social, cultural é eclesiástica. 

3.4.147. -- PAPÉIS QUE AGUARDAM SOLUÇÃO --

Documentos originais e cópias do original: carta dirigida a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo [Metropolitano] 
de Curitiba, processo de habilitação para o sacramento do ma
trimônio, cartão de comparecimento ao curso de preparação pa
ra o referido sacramento, certidões de batismo, atestado de pro
clama e requerimento dirigido ao mesmo Arcebispo. Período: 
1964-1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima .Documen
tos presos na pasta e sem ordem cronológica perfeita. Fonte pa
ra a história social, administrativa e eclesiástica. Algu:Js documen
tos apresentam carimbo, como da Igreja N. S\I do Rocio, Arqui
diocese de Curitiba, da PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS 
- CABRAL - CURITIBA - PARANÁ, da PARÓQUIA DO 
Coração de Maria, CURITIBA, e da CÚRIA METROPOLITA
NA + CURITIBA +. 

3 .4 . 148 . Decretos e Portarias 1964-1967 [1968]. 

Cópias do original: portarias de nomeação da nova direto
ria da Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de 
Curitiba para 1968, de novos censores de livros, da Comissão Ar
quidiocesana de Liturgia e de assistente arquidiocesano da J.U.C. 
e decretos da ratificação de limites entre as primeiras paróquias de 
Guabirotuba e Capanema, em Curitiba, da ereção da Arquicon
fraria do Santíssimo Sacramento e aprovando os estatutos das 
Associações das Senhoras da Caridade de São Vicente de Paula. 
Período: 1964-1968. Línguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 
ótima. Documentos datilografados. Fonte para a história social, 
administrativa, eclesiástica e das instituições. 

3.4. 149. lNDICE DOS ARTIGOS de 7 de janeiro a 9 de abril 
de 1966. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Teologia para leigos, Curso do 
Studium 
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tos impressos e sem ordem cronológica. Fonte para a história 
social, política, eclesiástica e da arte. 

3.4.150. lNDICE DOS ARTIGOS de 10 de abril a 16 de maio 
de 1965. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Dia Mundial do Congregado Ma
riano, O Papa e os jesuítas, Dom Helder faz apologia do 31> mun
do, e outros. Período: 1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
6tima. Documentos impressos, presos em fôlhas numeradas de 
1 a 160 e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
econômica, cultural, política e eclesiástica. 

3.4.151. Vocações. 

Cópias do original: Vocações, 19 Encontro de Promotores e 
Recrutadores Vocacionais do Regional Sul 11 - Pr., razões po
sitivas das vocações, importância da família, leis da hereditarie
dade, observação do recrutador, contribuição dada pelo Profes
sor Bento Munhoz da Rocha ao lI> Encontro de Promotores e Re
crutadores Vocacionais, e outros. Período: 1965. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, sendo 
que alguns não possuem data. Fonte para a história social e ecle
siástica. 

3.4.152. RECORTES DE JORNAIS de 15-6-65 a 31-7-65. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Arcebispo quer adotar novo meio 
de divulgação, Arte religiosa é tipo de oração, Mensagens, e ou
tros. Período: 1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos impressos, colados ou presos com Durex em fôlhas 
tixas na pasta, em ordem cronológica decrescente. Há um índi
ce com os títulos dos artigos e as respectivas fôlhas. Os recortes 
foram tirados dos seguintes jornais: O Estado do Paraná, 
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brasileira, e outros. Período: 1965-1966. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos impressos e colados em fôlhas 
presas na pasta, sem ordem cronológica. Há um índice alfabético 
de A a Z com indicação dos assuntos e das respectivas fôlhas. 
Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado do Pa
raná, Diário de Notícias, Gazeta de Notícias, Gazeta do Povo, Diá
rio do Paraná, Correio do Paraná, O Estado de São Paulo, O 
Globo, A Gazeta, e outros. Fonte para a história social, políti
ca, administrativa, cultural, eclesiástica, militar e da arte. 

3.4.164. [Recortes de jornais - 1966]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Declaração do Papa sobre pro
blemas brasileiros, Casamento e celibato eclesiástico, Visita do 
Marechal Costa e Silva ao Arcebispado Dom Manuel [da Sil
veira D'Elboux], e outros. Período: 1966. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados em fôlhas 
presas na pasta, sem ordem cronológica. Os recortes foram ti
rados dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, O Estado de São 
Paulo, O Estado do Paraná e Diário do Paraná. Fonte para a 
história social, política, eclesiástica e da arte. Há também um 
material avulso sobre o Concílio e o Antropocentrismo. 

3.4.155. Relatórios Trimestrais. 1966. 

Documentos originais: movimento religioso trimestral da Ar
quidiocese de Curitiba. Período: 1966. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Documentos com parte impressa que fOi 
preenchida, e, na maioria, presos na pasta. Fonte para a histó
ria social e eclesiástica. Em alguns documentos há o carimbo da 
respectiva paróquia. 

3.4.156. RECORTES. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntus 
eclesiásticos e outros, incluindo Inaguração do Ginásio Dom Orio
ne em Santa Quitéria, Decisão do Papa sobre casamentos, Ino
vações do Concilio, e outros. Período: 1966-1967. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados em 
fôlhas presas na pasta, sendo que a ordem cronológica não foi 
seguida perfeitamente. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: Diário do Paraná, Gazeta do Povo, O E~tado de São 
Paulo, O Estado do Paraná, 
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siástica e das instituições. Há também um material avulso refe
rente ao Antropocentrismo e Catequese. 

3.4.157. Prefeitura. 

Documentos originais e copias do original: ofícios dirigidos 
ao Prefeito Municipal de Curitiba, recibos de pagamento de ta
xa e Isenção de impo~tos municipais - Lei NQ 2.209, de 
lS-12-1966-1967. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os 
documentos estão soltos na pasta. Fonte para a história social, 
econômica e eclesiástica. 

3.4.158. [Recortes de Jornais I A-Z 8/MARÇO 1967 4/Ju
lho 1967]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Papa dá início solene ao "Ano 
de Fé" para renovação da Igreja, Introduzida no Paraná a refor
ma da liturgia, Paulo VI condena a pílula, e outros. Período: 
1967. Língua: po:tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos e colados ou presos, com Durex, em fôlhas fixas na pas
ta. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado de 
São Paulo, O Estado do Paraná, Diário do Paraná, Gazeta do Po
vo e Diário de Notícias. Fonte para a história social, política, ecle
siástica, cultural e das instituições. 

1.4.1959. [Recortes de jornais] A-Z 6 [2]-7-1967. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Igreja denunciará violência, Pa
pa insiste na caridade, Missa em memória dos mortos na Inten
tona Comunista de 1935, e outros. Período: 1967. Língua: por
tU.l!uesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados ou 
presos, com Durex, em fôlhas fixas na pasta, sem ordem crono
lógica. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: Última 
Hora. Dinário de Notícias, Correio da Manhã, Gazeta do Povo, 
O Estado de São Paulo, O Estado do Paraná, e outros. Fonte pa· 
ra a história social, política, econômica, eclesiástica e das insti
tuiçõe~. 

1 .4. 160. Re.lmlame!lto do Azilo São Luis. Decreto do Gover
no [do] Estado. 

Documentos originais e cópias do original: Compromisso da 
Irmandade de São Ber:edito da cidade de Jacarezinho, Diocese 
de Curitiba, do Paraná, c outros, Decreto que regulava a orga· 
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nização das associações que fundavam para fins religiosos, mo
rais. científicos, artísticos, políticos ou simples recreio, título de 
escritura pública de compra e venda de terreno pela Pia União 
de Santo Antônio da Cidade de Morretes, envelope contendo do
cumentos sobre o patrimônio da matriz de Santo Antônio de 
Rocaiuva, e outros. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. Do
cumentos manuscritos, datilografados, impressos e sem ordem cro
nológica. Fonte para a hist6~ia eclesiástica. econômica e das ins
tituições. 

3.4.1hl. [DOCUMENTOSj. 

Oocumento:i originais e cópias do original: lista numerada 
de instituições religiosas com indicação do diretor e do enderêço, 
ofício comunicando o número de associações católicas nas igre
jas, podendo constar as indicações de Diretor, Presidente, Vice
Presidente, Secretário(a), Tesoureiro(a), e outras, respostas a que
sitos sobre a Paróquia de Jacarezinho, relatórios das Paróquia~ 

de São José dos Pinhais, de N. S<I de Belém de Guarapuava, de 
São Jose da Boa Vista, de Santo Antônio da Lapa e de N. S<i 
do Rosário da cidade de Paranaguá, da Diocese de Curitiba, in
for'mações sobre as Paróquias de Jaguariúva, Iguaçu, Colombo, 
Cêrro Azul e da Vila de Guaraquessaba, Inventário e arrolamen
to geral dos paramentos, alfaias e mais objetos pertencentes à 
Igreja áMatriz da Paróquia de N. S<I de Belém de Guarapuava. 
Inventário dos paramentos, vasos sagrados e alfaias pertencentes 
à Matriz de São José da Boa Vista - Diocese de Cudtiba, car
ta sobre a instalação da Confederação das Associações Femi:.i
nas e das Associações Masculinas, Mandamento de + Attico, Ar
cebispo Metropolitano, e formulários não preenchidos da Diocese 
de Curitiba - Paraná. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. 
Os documentos não estão em ordem cronológica. Fonte para a 
história social, eclesiástica, econômica e das instituições. Alguns 
aocumentos apresentam carimbo, como do Serviço Eclesiástico do 
Arcebispado de Curitiba, das Paróquias do Iguaçu, além do sê
lo das armas de Dom Áttico Eusébio da Rocha, Arcebispo d<' 
Luritiba. 

3.4.162. UNIÃO DE MOÇOS CATHOLICOS --

Documentos originais relativos à União de Moços Cató'icos. 
Período: não há datas. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documento manuscrito e outro datilografado, presos na pas 
ta e sem data. Fonte para a história social, eclesiástica e da.~ 
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:5 .4. 163 . Binação. [Documentos]. 

Documentos originais: recibos, notas de compra, prom[~

sonas, apólices, notas fiscais, e outros. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Documentos com parte impressa, que fOI pre
enchida, e sem ordem cronológica. Fonte para a história econô
mica e eclesiástica. Foi dado outro título à pasta porque ela nã~ 
contém documentos relativos à binação. 

3 .4. 164. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: questionários, com as respectivas res
postas, sobre influência do cinema, rádio, imprensa e teatro e 
Vida paroquial ajustada ao nosso tempo e ao nosso meio. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos com partI" 
mimeografada, que foi preenchida, e presos na pasta. Fonte pa· 
ra a história social e eclesiástica. 

3.4. 165. Núncio Apostólico DOM BÁGGIO. 

Cópias do original: dados biográficos do Núncio Apostó' 
lico Dom [Sebastião] Bággio, Núncios no Brasil - Juato à côr
te de Bragança, Junto ao govêrno da República, A representação 
da Santa Sé no Brasil e jornal com artigos referentes à vinda do 
Núncio Apostólico, Dom [Sebastião] Bággio, ao Brasil e ao en
contro do Papa Paulo VI com o Patriarca Atenágoras. Lí-gU:l: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilogrdados e 
impressos. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.166. Autoridades - Endereços. 

Documentos originais incluindo o nome e o enderêço das 
principais autoridades civis. Período: não há datas: Língua: por
tuguesa. Legibildade: ótima. Os documentos estão soltos na pas
ta. Fonte para história social, política e administrativa. 

3.4.167. LITURGIA. 

Cópias do original: documentos relativos à litu"gia, incluin
do Inovações comuns às missas rezadas com ou sem participação 
do povo, Novas modificações na celebração da santa missa, e 
outros, boletins do CNBB, Secretariado Nacional de Liturgia, R,o 
de Janeiro, recorte da revista Ave Maria sobre a Constituição Co:
ciliar da Sagrada Liturgia, e outros. Línguas: portuguesa e la
tina. Legibilidade: ótima. Os documentos estão presos na pas· 
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ta. Fonte para a hist6ria social, eclesiástica e das instituições. 
Num dos documentos há um carimbo da CÚRIA METROPOLI
TANA DE CURITIBA. 

3.4.168. DIVERSOS. 

Documentos originais e c6pias do original: convite do Ins
tituto São Francisco Xavier para a inauguração do Educandário, 
notas, avisos, e outros. Período: não há datas. Língua: portu
guesa. Legibilidade: 6tima. Fonte para a hist6ria cultural, ecle
siástica e das instituições. 

3.4.169. PARÓQUIA INTERIOR. NÃO ATENDIDAS. 

Documentos originais relativos a par6quias não atendidas do 
interior. Período: não há datas. Língua: portuguesa. Legibili
dade: 6tima. Documentos com parte impressa, que foi preenchi
da, estando um deles incompleto, e presos com um clip. Fonte 
para a hist6ria social, cultural, eclesiástica edas instituições. 

3 .4. 170 . COLÉGIOS PILOTOS. 

Documentos originais relativos a colégios pilotos de Curi
tiba, incluindo nome do colégio e responsável, enderêço, telefo
ne, número de professôres, número de alunos no primário e no 
secundário, e outras indicações. Período: não há datas. Língu:l 
portuguesa. Legibilidade: 6tima. Documentos manuscritos, da
tilografados e sem ordem cronol6gica. Fonte para a hist6ria 
social, cultural, eclesiástica e das instituições. 

3.4.171. Fundo Municipal de Telefones. 

Documentos originais relativos ao Fundo Municipal de Te· 
lefones: contratos de compra de telefones, recibos e avisos bano 
cários. Língua: portuguesa. Legibilidade: 6tima. Os documen
tos estão soltos na pasta. Fonte para a hist6ria econômIca. 

3.4.172. [PASTAS]. 

7 (sete) pastas vazias, sem documentos, sendo que 4 (qua
tro )apresentam os seguintes títulos: MOVIMENTO RELIGIOSO 
TRIMESTRAL - ENTRADA, SEMINÁRIO SÃO JOSÉ (reci
bos), BOLETIN [M] DAS RELIGIOSAS e SANTA INFÂNCIA. 

3.4.173. [PASTAS] A-Z. 

27 (vinte c sete) pastas A-Z, sem documentos, com indica
ção das par6quias do município de Curitiba e do interior nas eti
quêtas da lombada. 

• 
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MAÇOS DE DOCUMENTOS: 
MAÇOS DE REQUERIMENTOS: 

Documentos originais e cópias do original, enviadas às auto
ridades eclesiásticas, principalmente a Dom loão Francisco Bra
ga e a Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispos Metropolitanos 
de Curitiba, incluindo requerimentos com pedidos de dispensas 
de impedimentos de consanguinidade, de mista religião, e cunha
dio e de proclamas, justificações matrimoniais, provisões, cartas, 
relatórios, ca.Jtas testemunhais, telegramas, processos matrimo
niais, e outros. 

A maioria dos documentos é em Português, havendo alguns 
em Latim, Italiano e Espanhol. A legibilidade varia de regular 
para boa ou ótima. 

Os documentos são manuscritos, datilografados, impressos ou 
com parte impressa. Há documentos perfeitos ou danificados. 
Eles não estão em ordem cronol6gica. 

Alguns documentos, conforme a sua natureza, apresentam 
despachos, como por exemplo: P.P. Ctiba., a data, (ass.) + 
1. B. Diocesano. P. P. Curitiba, a data, (ass.) Mons. Celso Iti
berê da Cunha, Vig. Geral. 

Em alguns documentos constam sêlos do Império do Brasil, 
carimbos das Par6quias, e outros. 

A maioria dos maços de documentos estão envolvidos por 
uma tira ou por uma fôlha de papel, que apresenta as indicações 
que dão o título, e amarrados com barbante. 

Os maços são os seguintes: 

TITULO: - LlNGUA(S): - PER10DO: 

1. [Requerimentos 1867-1921]. - Portuguesa e latina 
1867-1921. 

2. Requerimentos antigos - Portuguesa 1898-1904. 
3. Dispensas: 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 

e 1920 [e 1921]. - Portuguesa, italiana e latina - 1913-
1921. 

4. Requerimentos [1919]-1920. - Portuguesa e latina - 1919-
1920. 

5. [Requerimentos 1920-1921]. - Portuguesa e espanhola -
1920-1921. 

6. Requerimentos [1920]-1921. - Portuguesa e latina 
1920-1921. 
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8. Dispensas Matrimoniais. 1922 a 1923 - Poctuguesa - 1922-
1923. 

9. Mixta Religião 1923 a 1929. - Po,tuguesa e latina - 1923-
1929. 

10 . Consanguinidade Afinidade 1923 a 1929 [1926]. - Portu
guesa - 1923-1926. 

11. Licenças: 1924 a 1929. Portuguesa, latina e italiana -
1924-1929. 

12. Dispensas: 1924 a 1929. - Portuguesa e italiana - 1924-
1929. 

13. Requerimentos (1926]-1930 - Portuguesa - 1926-1930. 
14. Requerimentos 1936 [1926] e 1937. - Portuguesa e la

tina - 1926-1937. 
15. Consanguinidade e Affinidade 1927-1928-1929. - Portu-

guesa - 1927-1929. 
16. Requerimentos 1931. - Portuguesa e latina. - 1931. 
17. Requerimentos [1931]-1932. - Portuguesa - 1931-1932. 
18. Requerimentos de 1932. - Portuguesa - 1932. 
19. Requerimentos 1933. - Portuguesa e latina - 1933. 
20. Requerimentos 1934. - Portuguesa - 1934. 
21. Dispensas Matrimoniais 1935 - 1936 - 1937. - Portu

guesa - 1935-1937. 
22 . Provisões, Dispensas etc. 1940 - Portuguesa - 1940. 

3.5.2. MAÇOS DE RELATóRIOS: 

Relatórios semestrais, de 1 Q de janeiro a 30 de junho ou 
de 1 Q de julho a 31 de dezembro, das paróquias ou curatos da 
Diocese ou das Paróquias da Arquidiocese de Curitiba. São do
cumentos originais, constituídos de formulários impressos, preen
chidos a tinta ou a máquina. 

Os documentos são em Português, com algumas indicações 
em Latim. A legibilidade varia de boa para ótima. Eles apre
sentam-se perfeitos, ou um pouco danificados, e completos. Não 
estão em ordem cronológica e nem alfabética. 

Em alguns documentos constam os sêlos das armas de DOM 
A TTICO EUSEBIO DA ROCHA + Arcebispo de Curitiba + e 
de EMMANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ARCHlESPIS
COPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA, o carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA DE CURITIBA e das paróquias. 

Alguns maços de documentos estão envolvidos por uma ti

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



-407 -

amarrados, podendo apresentar o título no verso do último re· 
latório, ou simplesmente dobrados. 

Os maços são os seguintes: 

TITULO: - LlNGUA(S): - PERIODO: 

1. Relatórios 1921 a 1929. - Portuguesa e latina - 1921-
1929. 

2. Relatónos 1934 - Portuguesa e latina - 1934. 
3. Relatórios 1935. - Portuguesa e latina - 1935. 
4. RelatóriQ Annual de 1936. Uso de Faculdades Especiais em 

1936. - Portuguesa e latina - 1936. 
5. Relatórios de 1936-[ 1937]. - Portuguesa - 1936-1937. 
6. Relatório Anual de 1937. Uso de Faculdades Especiais. -

Portuguesa - 1937. 
7. Relatório Anual de 1938. Uso de Faculdades Especiais em 

1938. - Portuguesa - 1938. 
8. Relatório Anual de 1939. Uso de Faculdades Especiais em 

1939. - Portuguesa - 1939. 
9. Relatório Anual de 1940. Uso de Faculdades Especiais em 

1940. - Portuguesa - 1940. 
10. [Relatório Anual de 1941. Uso de Faculdades Especiais 

em 1941]. - Portuguesa - 1941-1942. 
l1. Relatório Anual de 1942. Uso de Faculdades Especiais em 

1942. - Portuguesa - 1942-1943. 
12. Relatório Anual de 1943. Uso de Faculdades Especiais em 

1943. - Portuguesa - 1943-1944. 
l3 . Relatório Anual de 1944. Uso de Faculdades Especiais em 

1944. - Portuguesa - 1944·1945. 
14. Relatório Anual de 1945. Uso de Faculdades Especiais em 

1945. - P0I1uguesa - 1945. 
15. Relatório Anual de 1946. Uso de Faculdades Especiais em 

1946. - Portuguesa - 1946. 
16. Relatório Anual de 1947. Uso de Faculdades Especiais em 

1947. - Portuguesa - 1947. 
17 . Relatório Anual de 1948. Uso de Faculdades Especiais em 

1948. - Portuguesa - 1948-1949. 
18. Relatório Anual em 1949. Uso de Faculdades Especiais em 

1949. - Portuguesa - 1949-1950. 
19. Relatório Anual de 1950. Faculdades Especiais em 1950. 

- Portuguesa - 1950. 
20. Relatório Anual de 1951. Uso 
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21 . Relatório Anual de 1952. Uso de Faculdades Especiais em 
1952. - Portuguesa - 1952-1953. 

22. Relatório 1953. - Portuguesa - 1953-1954. 
23. Relatórios de 1954. - Portuguesa - 1964-1955. 

3.5.3. MAÇOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS: 

1. Formula accurate respondenda ac plene. - Latina - 1883-
1884. 

2. Recibos das despesas 1) Seminário velho. 2) Seminário no
vo. - Portuguesa. 

3. St' Sé e Congregações Romanas. - Italiana, latina, espa
nhola, portuguesa e francesa. - 1904-1934. 

4. Diversos - Cartas - janeiro - 1906 - série C. 
Portuguesa, italiana, alemã, latina e francesa. 

5. [Profissão de fé, e outros]. - Latina. 
6. Diversos. - Portuguesa, italiana, francesa, polonesa e la· 

tina. 
7. Colleção de Avisos - Mandamentos impressos. - Portu

guesa, latina e italiana. - 1911-1924. 
8. ACTOS DIOCESANOS ... EXEMPLAR DE CADA UM. 

- Portuguesa e latina. - 1914-.... 
9. -- 66 -- Seminário. - Portuguesa, alemã, latina c 

polonesa. 
10. Irmans São José. - Portuguesa e francesa. - 1914-1926. 
11 . Impressos antigos. Impressos de D. Braga. - Latina e 

portuguesa. - 1914-1931. 
12. [Circulares e mandamentos] . - Portuguesa. - 1917-1922. 
13. Construção "Asilo São Luiz". (Contas e Recibos). - Por

tuguesa. - 1920-1922. 
14. CASAMENTO RELIGIOSO IMPONDO-SE JUSTIFICA

çÃO. - Portuguesa. - 1921. 
15. Nossa Senhora do Marmeleiro. 1) Igreja 2) Casa (rua 13 

de maio, em Curitiba) Contas e recibos) - Portuguesa. 
16. [Documentos diversos]. - Portuguesa e italiana. - 1921-

1938. 
17. [Dispensas matrimoniais]. - Latina. - 1925-1927. 
18. DIVERSOS. - Portuguesa, latina, alemã e italiana. 
19. Instalação "Residencia Episcopal Jacarézinho". (Contas c 

Recibos). - Portuguesa. - 1926-1927. 
20. I Documentos diversos !. - Latina e portuguesa. 
21. PROFISSÃO DE Fe NOTA - Ordem Alfabética. - Por
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22 . Liga Eleitoral Católica. Junta Estadual. Movimento: Recei
ta e Despesa até 3 de maio de 1933. (Eleição dos Deputados 
à Constituinte). - Portuguesa - 1933. 

23. Sede Vacante. - Portuguesa. 
24. Processos matrimoniais. - Portuguesa - 1941-1961. 

3.5.4. MAÇOS DE JORNAIS: 

TíTULO: - N": - LíNGUA(S): - EDIÇÃO E ARTI· 
GOS - PER10DO: - OBS.: 

1. Osservatore Romano. 1(869) a 52(920) - Italiana - 1951 
- incompleto. 

2. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 209 a 259 - Italiana -
1952 - incompleto. 

3. L'OSSERVATORE della Domenica. 1(921) e 45(1538) -
Italiana - 1952-1963 - dois exemplares. 

4. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 260 a 311 - Italiana -
1953. 

5. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 312 a 363 - Italiana e 
francesa. - 1964 - incompleto. 

6. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 364 a 372 - Italiana -
1955 - incompleto. 

7. 1955. L'Osservatore Romano. 1(264) a 52(315) - Fran
cesa - 1955 - incompleto. 

8. Osservatore Romano - 1956 - 1(316) a 52 (367) -

Francesa - 1956 - incompleto. 
9. Osservatore Romano - 1957. 1(368) a 49 (416) - Fran

cesa - 1957 - incompleto. 
10. L'Osservatore Romano - 1958. 1(420 a 52(471) - Frtm

cesa - 1958 - incompleto. 
11. [L'OSSERVATORE ROMANO] - 1958. 237 a 257 -

Italiana - 1958 - incompleto. 
12. Osservatore Romano. 1959. 1(472) a 52(523) - France

sa - 1959 - incompleto. 
13. L'Osservatore Romano. 1960. 1(524) a 53(576) - Fran

cesa - 1960 - incompleto. 
14. L'Osservatore Romano. 1961. 1(577) a 52(628) - Fran

cesa - 1961 - incompleto. 
15. [L'OSSERVATORE ROMANO] 1962. 1(629) a 781 .

Italiana e francesa. - 1962 - incompleto. 
16. [L'OSSERVATORE ROMANO] 

Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Goiânia, setembro 1971



- 410-

17. [L'OSSERVATORE ROMANO] 1964 NQs que estão fal
tando: 849 - 865 - 874 - 834 a 885 - Italiana, fran
cesa, alemã e latina - 1964 - incompleto. 

18. [L'OSSERVATORE ROMANO] 1965; faltam os NQs 897 
- 898 - 899 - 919 - 923. - 937 a 886 - Italiana, 
francesa e latina. - 1965 - incompleto. 

19. [L'OSSERVATORE ROMANO 1966; faltam os NQs 949 
961 - 969. - 938 a 988 - Italiana, francesa, latina, po
lonesa, inglesa, espanhola e alemã. - 1966 - incompleto. 

20. - Voz do Paraná - 1956 - NQs 1 a 32. - 1 a 32 -
Portuguesa - 1956 - completo. 

21. - Voz do Paraná - 1957 - NQs 33-83. - 33 a 83 -
Portuguesa - 1958 - incompleto. 

22. - Voz do Paraná - 1958 - NQs 86-135. - 86 a 135 -
Portuguesa - 1958 - incompleto. 

23. Voz do Paraná - 1959 - 138-197 [188]. - 138 a 188 
- Portuguesa - 1959 - incompleto. 

24. VOZ DO PARANÁ. 1960. - 189 a 239 - Portuguesa 
1960 - incompleto. 

25. [VOZ DO PARANÁ]. Coleção de: 1961. NQs: De 240 a 
290 - (estão faltando os NQs 254 - 263 - 277 - 284 
e 285) - Portuguesa - 1961 - incompleto. 

26. - Voz do Paraná - 1962 - 291 a 339. - 291 a 339-
Portuguesa - 1962 - incompleto. 

27. [VOZ DO PARANÁ] 1963. - 341 a 391 - Portuguesa 
- 1963 - incompleto. 

28. [VOZ DO PARANÁ] 1964. - NQs: [392 a 396] - 397 
398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 -
406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 

- 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 420 - 421 - 422 -
423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 
- [43 2a 436]. - 392 a 436 - Portuguesa - 1964 - incom-

pleto. 
29. VOZ DO PARANÁ. - 459 - Portuguesa - 1965 

sete exemplares. 
30. VOZ DO PARANÁ. - 467 - Portuguesa - 1966 

dezoito exemplares. 
31. VOL DO PARANÁ. SUPLEMENTO. ENC1CLICA "MA

TER ET MAGISTRA". - Portuguesa. 
32. I Diário Oficial I - 193 a 236 - Portuguesa - 1952-1966 

- incompleto. 
33. LUD. - 29 - Polonesa e portuguesa - 195 3- um exem
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34. ALERTA - Portuguesa e latina - 1956 - dois exempla
res. 

35. Diário de Notícias - 10.500 - Portuguesa - 1957 -
um exemplar. 

36. CATOLICISMO - 102 - Portuguesa - 1959 - um exem
plar. 

37. La voce deI popolo. - 3 - Italiana - 1959 - um exem
plar. 

38. O IDEAL. - 124 - Portuguesa - 1960 - um exemplar. 
39. O ESTADO DE S. PAULO. Suplemento especial. Encícli

cas sobre a Questão Social. Traduções da Poliglota Vati
cana - Portuguesa - 1961. 

40. GAZETA DO POVO. - 13.569 a 13.572 - Portuguesa 
- dezessete exemplares. 

3.6. ROLOS DE DOCUMENTOS: 
LlNGUA(S): - PERíODO: - OBS.: 

1. 1935 [e 1936] Sede Vacante. Alguns recibos e Avisos Mu
nicipaes. - Portuguesa - 1935-1936. 

2. FREIRAS - Portuguesa - 1960-1961. 

3.7. JUSTIFICAÇõES SUMÁRIAS DE BATISMOS, POR 
FALTA DE CERTIDÃO PARA EFEITO DE CA
SAMENTO, ATAS DE JURAMENTOS SUPLETÓ
RIOS PARA JUSTIFICAÇÃO DE BATISMOS, ETC. 

Trata-se de 41 (quarenta e um) rolos que incluem, na maio
ria, documentos originais e cópias do original, em Português ou 
Latim, relativas ao seguinte: Justificações sumárias de batismos, 
por falta de certidão, para efeito de casamento, atas de juramen
tos supletórios para justificação de batismo, justificações sumárias 
de estado livre, quando algum dos nubentes é estrangeiro ou oriun
do de outra diocese, provisões de habilitação matrimonial, abjura
ções e profissões de fé, certidões negativas de batismo, processos 
de habilitação para o sacramento do matrimônio, cautelas com 
os têrmos de juramento das partes católica e acatólica para fins 
matrimoniais, provisão de recepção no grêmio da Igreja Católi
ca, e outros. 

Os documentos constam, na maioria, de formulários impres
sos, que foram preenchidos a tinta ou a máquina. Apresentam 
legibilidade ótima e a maioria está em perfeito estado de conser
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em ordem cronológica. Constituem fonte para a história social, 
demográfica, administrativa e eclesiástica. 

Conforme a natureza do documento, incluem despacho, feito 
a tinta, como por exemplo: Habilite-se. Em .......... (ass.) + 
Jerônimo, Vig. Geral. Visto e justificado. Em .......... (ass.) 
+ Manuel, Arc. Metrop. 

Alguns documentos apresentam o s810 das armas de DOM 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX - Arcebispo de Curiti
ba, ou o carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE 
- Curitiba, das respectivas paróquias ou da CÚRIA METROPO
LIT ANA DE CURITIBA. Pode constar também o carimbo da 
SECRETARIA ECLESIÁSTICA - CURITIBA, com indicação 
de Registr. à f., Taxa, Curitiba e a data. 

Os rolos de documentos estão envolvidos por tiras de papel, 
presas com Durex, que apresentam as indicações que dão o tí
tulo. 

TITULO: - IGREJA, PARÓQUIA OU CONGREGA
çÃO: - MUNICIPIO DE CURITIBA - PERIODO: 

1. ABRANCHES 1958 [1954]-61. - Sant'Ana, em Abran
ches - 1954-1961. 

2. ÁGUA VERDE 1956-59. - Água Verde. - 1956-1959. 
3. AHU DE CIMA 1956-61. - Nossa Senhora Medianeira de 

Todas as Graças - Ahu de Cima. - 1956-1961. 
4. BIRIGUI 1956 [1953]-1961 [1962]. - Nossa Senhora 

Aparecida. - 1953-1962_ 
5. BIGORRILHO N. Sra. das DORES 1958 [1957]-59 [19611. 

- Nossa Senhora das Dores (Bigorrilho). - 1957-1961. 
6. BOA VISTA 1955-61. - Santo Antonio da Boa Vista. 

1955-1961. 
7. Bom Jeslls 1957 [1956]-60 [1961]. - Bom Jesus. 

1956-191. 
8. BOQUEIRÃO 1956-60. - Nossa Senhora do Carmo 

Boqueirão. - 1956-1960 . 
9. CABRAL 1953-61. - Senhor Bom Jesus - Alto do Ca

bral. - 1953-1961. 
10. CAPANEMA 1956 [1959]-61. - Nossa Senhora de Lour

des - Capanema. - 1959-1961. 
11. CATEDRAL 1956 [1952]-61. - Nossa Senhora da Luz. 

- 1952-1961. 
12. CORAÇÃO 
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13. CRISTO REI 1956 [1935]-60 [1961]. - Cristo Rei. -
1935-1961. 

14. ESP. SANTO 1957 [1956]-1961. - Divino Espírito San
to. - 1956-1961. 
15. GUADALUPE 1956 [1951]-60-6l. - Nossa Senhora de 

Guadalupe. - 1951-1961. 
16. IMIGRANTES POLONESES 1957-[1958]. - Congrega

ção da Missão de São Vicente de Paula. - 1957-1958. 
17. MERC~ 1956-59 [1960]. - Nossa Senhora das Mercês. 

- 1956-190. 
18. ORLEANS 1956-58. - Santo Antônio de Orleans. - 1956-

1958. 
19. PORTÃO 1956-6l. - Portão. - 1956-196l. 
20. ROCIO 1956 [1954]-59 [1961]. - Nossa Senhora do Ro

cio. - 1954-1961. 
2l. SALETIE 1958 [1957]-60. - Nossa Senhora da SaTette 

e Santa Rosa de Lima. - 1957-1960. 
22. S. FELICIDADE 1961. - Santa Felicidade. - 1961. 
23. S. Francisco DE PAULA 1957 [1956]-1960 [1961]. 

São Francisco de Paula. - 1956-196l. 
24. S. Quitéria Justificações 1957 [1956] -59-61. - Santa Qui

téria. - 1956-1961. 
25. STA. TERESINHA 1956 [1955]-60. - Santa Teresinha. 

1955-1960. 
26. TARUMÃ 1957-1961. Nossa Senhora no Tarumã. - 1957-

1961. 
27. [Uberaba e Vila Feliz 1956-1960]. - São Paulo Apósto

lo (Uberaba) e Vila Feliz. - 1956-1960. 
28. UMBARA 1956-60 [1961]. - Umbará. - 1956-1961. 
29. VILA GUAíRA [e Boqueirão] 1959-61. - São Cristóvão 

(Vila Guaíra) e Nossa Senhora do Carmo do Boqueirão. 
- 1959-1961. 

30. VILA HAUER 1960-6l. Santa Rita de Cássia. - 1960-
1961. 

TITULO: - PARÓQUIA OU DIOCESE: - INTERIOR 
- PERíODO: 

1 . ARAUCÁRIA [e COLOMBO]. - Nossa Senhora dos Re
médios de l\raucária e Nossa S.!nhora do Rosário de Co
lombo. - 1956-1960. 

2. AREIA BRANCA 1957 [1956]-60. - Senhor Bom Jesus 
de Areia Branca. - 1956-1960. 
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3. CONTENDA 1960 [1956-1959]. - Contenda. - 1956-
1959. 

4. MANDIRITUBA [e AGUDOS DO SUL] 1961 [1960]. -
Mandirituba e Agudos do Sul. - 1960. 

5. MURICI 1959-1960. - Sagrado Coração de Jesus - Mu
rici. - 1959-1960. 

6. DA DIÕCESE DE PARANAGUÁ - Paranaguá, Guaratu
ba, Colombo, Morretes, Cêrro Azul e Campina Grande do 
Sul. - 1954-1962. 

7. PIRAQUARA 1956-59. - Piraquara. - 1956-1959. 
8. RONDINHA 1957. - Rondinha - 1957-1969. 
9. S. JOÃO DO TRIUNFO 1956 [1957]-60 [1961]. - São 

João do Triunfo. - 1957-1961. 
10. S. José DOS PINHAIS 1957 [1956]-61 [1960]. - São 

José dos Pinhais. - 1956-1960. 
11. SANATóRIO S. ROQUE [1957]-1961. - Sanatório São 

Roque. - 1957-1961. 

3.8. PACOTES DE DOCUMENTOS: 
LlNGUA(S): - PERíODO: - OBS.: 

1. DOCUMENTOS DA MITRA - ANOS I 1913 I 1920-1922-
1938. - Portuguesa, espanhola e latina. - 1913-1938. 

2. Relatórios Quinquenais - Portuguesa e latina. - 1914-
1959. 

3 . I Relatórios trimestrais do movimento religioso I. - Por
tuguesa. - 1915-1968. - quatorze pacotes. 

4. Alguns Relatórios das parochias. - Portuguesa e latina. 
- 1924-1932. 

5. DIVERSOS 1937 - 1948 - 1951. - Portuguesa e latina. 
- 1937-1951. 

6. CORRESPOND~NCIA DE DOM ATTICO DA ROCHA 
De 1943 a 1945. - Portuguesa. 

7. CARTAS E TELEGRAMAS ENVIADOS DURANTE A 
DOENÇA E APÓS O FALECIMENTO DE DOM ATTICO 
EUSEBIO DA ROCHA, OCORRIDO A 11 DE ABRIL DE 
1950. - Portuguesa. 

8. RECORTES DE JORNAIS 1951·1952. - Portuguesa. 
1951-1952. 

9. Carta aos Padres. - Portuguesa. - 1952-1961. 
10. CÚRIA Relatóros Financeiros anuais e mensais. - Portu
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12. Notas diversas CORIA. - Portuguesa. 
13. Notas Construção Seminário. - Portuguesa. - 1965-1967. 
14. Mons. Pedro Feda/to (Papéis que pertenceram a D. At

tico). .- Portuguesa, latina, inglesa, francesa, italiana e es
panhola. - vinte e duas pastas. 

15. ESTATUTOS E REGIMENTO INTERNO da Associação 
das Senhoras de Caridade. - Portuguesa. - Pequenos pa
cotes. 

16. [CARTAS PASTORAIS]. - Portuguesa. - Cinco paco
tes. 

17. Maçonaria. - Portuguesa, inglesa e espanhola. 
18. [Formulários impressos da justificação de batismo para ca

samento]. - Portuguesa. 

3.9. CADERNOS COM DOCUMENTOS: 

1. Kalendarium perpet in usum Diocesis Curytuben [sis]. -
Latina e portuguesa. - 1896. 

2. Avisos dos Srs. Bispos - Decisões dos Canones Varias 11. 
3. III [Recortes de jornais]. - Portuguesa. 
4. IV [Caderno com recortes de jornais e outros documen

tos]. - Portuguesa e latina. - 1905-1917. 
S. Aviso dos Srs. Bispos referentes ao Code. Julho 1918. -

Portuguesa e latina. - 1918-1923. 
6. VI [Caderno com recortes de jornais e outros documentos]. 

- Portuguesa e latina. - 1923-1925. 
7. Catedral Contas feitas pelo Padre AntQ Mazzarotto e Pa

dre Jeronymo. (Ausência do Mons. Celso). - Portugue
sa. - 1929. 

8. [Caderno de registro de utensílios distribuídos aos diversos 
estabelecimentos que receberam peregrinos do VII Congres
so Eucarístico Nacional]. - Portuguesa. 

3.10. CAIXAS COM DOCUMENTOS: 

1. [Caixa com pastas e envelopes com documentos]. - Por
tuguesa, alemã, italana, francesa e latina. 

2. [Caixa com pastas de documentos e alguns avulsos]. -
Portuguesa, alemã, italiana, polonesa, francesa e latina. 

3. [Caixa com documentos diversos]. - Portuguesa, italiana, 
francesa, latina e alemã. 

4. [Caixa com documentos diversos]. - Portuguesa. 
S. Fotografias. 
6. Lembranças do VII C.E.N. - Portuguesa. 
7. [Pranchas 
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3.11. ENVELOPES E CAPAS COM DOCUMENTOS: 
TITULO: - LlNGUA(S): - PERIODO: - OBS.: 

1 . - Breves concedendo diversas faculdades a Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, quando Bispo de Curityba. - Latina. -
1904-1907. 

2. UNIÃO DA VITóRIA. - Portuguesa. - 1918-1920. 
3. Cadernetas de Bancos. - Portuguesa. - 1932-1949. 
4. Re::ibos: Entêrro do Mons. Celso. Igreja S. Francisco 

(Ctiba.). Palácio Arquiepiscopal. - Portuguesa. - 1933. 
5. [Recibos diversos]. - Portuguesa. - sete envelopes. 
6. Fra.nciscanos - Demissionárias, etc. - Portuguesa e lati

na. - 1941-1944. 
7. Geral -- Exames. - Portuguesa. - 1941-1953. 
8. EXAMES - CLARETIANOS 1954 a [1959]. - Portu

guesa. - 1954-1959. 
9. DISPENSA DOS INTERSTICIOS CAN{)NICOS CLARE

TIA NOS 1954 a I 1960 I. - Portuguesa. - 1954-1960. 
10. REQUERIMENTOS DE RETIRO. CLARETIANOS. 1954 

a 19 [61]. - Portuguesa. - 1954-1961. 
11 . Atestados de retiros - Claretianos. - Portuguesa. -

1956-1960. 
12. ATESTADO DE RETIROS - LAZARISTAS DA VICE·· 

PROVINCIA POLONESA De 1955 - a. - Portuguesa. 
13. ATESTADO DE EXAMES - LAZARISTAS DA - VI

CE-PROVINCIA De 1955 - a. - Portuguesa. 
14. ATESTADO DE RETIRO DOS XAVERIANOS 1956 a 

[1958]. - Portuguesa. - 1956-1958. 
15. ATESTADO DE EXAMES DOS XAVERIANOS 1956 a 

.... - Portuguesa e latina. - 1956-.... 
16. [DIPLOMAS DE ORDENAÇÃO]. - Portuguesa e lati

na. - sessenta e quatro envelopes. 
17 . [Processos de ordenação]. - Portuguesa. - cinquenta e 

sete envelopes. 
18 . [Processos de ordenação]. - Portuguesa e latina. - qua

renta e nove envelopes. 
19. [Processos de ordenação]. - Portuguesa e latina. - ses

senta e nove envelopes. 
20. [Processos de ordenação]. - Portuguesa e latina. - se

tenta e três envelopes. 
21. CARTAS TESTEMUNHAIS. - Portuguesa, latina e italia

na. - dezenove envelopes. 
22. DOCUMENTOS DIVERSOS. - Portuguesa, latina e espa
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23 . Capuchinchos - Requerimentos, etc. - Portuguesa e la
tina. 

24. CAPUCHiNHOS - DEMISSORIAS. - Portuguesa e la
tina. 

25. [CORAÇÃO DE MARIA - Requerimentos]. - Portu
guesa. 

26. Processos de ordenação. - Portwmesa e latina. - oiten
ta e cinco capas. 

27. Processos de Ordenação - EGRESSOS. - Portuguesa r. 
latina. - uma capa. 

3.12. DOCUMENTOS DIVERSOS: 

1. [Biografias e outros documentos]. - Portuguesa. 
2. Irmandade de Santo Antonio. - Portuguesa e latina. 

1902. 
3. [Documentos diversos]. - Portuguesa. 
4. INDULG~NCIA 2 de Novembro. - Portuguesa. - 1918. 
5. [Documentos estatísticos referentes às cidades de. Curitiba, 

Ponta Grossa, Jacarezinho, Foz do Iguaçu e Palmas]. -
Portuguesa. 

6. [Relat6rios semestrais - 1930]. - Portuguesa. - 1930. 
7. [Relat6rios semestrais - 1931]. - Portuguesa. - 1931. 
8. [Documentos diversos]. - Portuguesa e latina. - 1950-

1968. 
9. [Documentos diversos relativos ao ensino religioso]. - Por

tuguesa, latina e 1l1emã. 
10. Congresso Eucarístico - Para o Museu Sacro. - Por

tuguesa. 
11. [Documentos diversos]. - Portuguesa. - 1959-1963. 
12. [Relat6rios anuais das paróquias de Arquidiocese de Curi

tiba, e outro]. - Portuguesa. 

3.13. PLANTAS E PROJETOS: 

3.14. 

N9 - LtNGUA: - PERIODO: - OBS.: 
[Plantas para construções, plantas de terrenos e projetos di
versos]. - diversas plantas e projetos. 

DISCOS: 

[Discos do Hino Oficial do VII Congresso Eucarístico Na
cional e disco Galeria de Honra, Homenagem a Dom Ma· 
nuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano de Guri
tiba]. - Portuguesa. - 1960. 
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[Lembranças do VII Conjlresso Eucarístico Nacio
nal]. - diversas. 
BIBLIOTECA DA CÚRIA METROPOLITANA DE 
CuRITIBA: 

Livros, coleções de revistas e publicações diversa~. 
3. 17. PUBLICAÇÃO DA REFERIDA CÚRIA: 

Boletim Eclesiástico da Arquldiocese de Curitiba, anterior. 
mente Diocese. - Portuguesa e latina - Diversos. 

3.18. FICHARIO: 1 a 58 .• 
[Fichário do Serviço Social da Paróquia de Nossa Senhora 
de Guadalupe]. - Portuguesa. 

* 
SALA DA SECRETARIA DA CÚRIA METROPOLITANA DE 

CURITIBA 

3.19. LIVROS DIVERSOS: 

3.19.1. CLERO REGULAR DA ARQUIDIOCESE. 

Livro de registro das Congregações e Ordens Religiosas 
Masculinas, indicando o número de casas, paróquias, padres, se
minários, seminaristas e capelanias, incluindo histórico, fundação, 
chegada ao Brasil, colégios, alunos, paróquias no passado e atuais 
e padres de renome. Na fôlha de guarda há uma autorização da
da em Curitiba, 2 de julho de 1964, por + Manuel, Are. Metrop., 
para o Mons. Pedro Fedalto rubricar e encerrar as páginas [fô· 
lhas) do livro. Nesta fôlha há um sêlo das armas de [EM
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX] - ARCHIEPISCOPUS 
CURITIBENSIS IN BRASILIA. Têrmos de abertura e de en
cerramento: 2 de julho de 1964, assinados pelo Monsenhor Pe
dro Fedalto. Chanceler. Nos dois têrmos há um carimbo da 
CÚRIA METROPOLITANA + CURITIBA +. Primeira e úl
tima referência: 28 de novemb~o de 1887 e 28 de fevereiro de 
1919. Outras referências: 1909-1967. Estas datas foram basea
das nos históricos e nos dados existentes no livro. Fôlhas apro
veitadas: 82 de 100, com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedal
to. Línl[Ua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em 
uso. Na fôlha 100 há um índice com a indicação do NQ da Con
gregação e da página [fôlha]. O livro contém dois documentos 
avulsos relativos ao seguinte: Comunicação da Comissão de Hos
pedagem e Circular da Casa do Estudante Universitário. Fonte 
para a história social, eclesiástica, cultural e das instituições. Na 
capa há uma etiquêta com a palavra ATAS 
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grafia e outras. Etiquêta da lombada: CLERO REGULAR DA 
ARQUIDlOCESE. 

3.19.2. CONGREGAÇOES RELIGIOSAS. 

Livro de registro das Congregações Religiosas Femininas na 
Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlha de guarda há uma 
autorização dada por + Manuel, Arc. Metrop., ao Mons. Pedro 
Fedalto, para rubricar e encerrar o livro. Primeira e última refe
rência: 15 de outubro de 1650 e 17 de maio de 1954. Outras re
ferêndas: 1325-1954. Estas datas foram baseadas nos histó~icos 

e nos dados existentes no livro. Os documentos incluem, na maio
ria, os seguintes dados: na margem superior, nome da Congre
gação; Fundação - nome, data, local e fU:J.dador(es), podenc'o 
constar a finalidade para a qual foi fundada; Brasil --data da che
gada, a convite de . . . . ., ou sem indicação, finalidade e obra 
ou casa fundada; Noviciado - data e outras referências ou sem 
indicação; Casa provincial - data da ereção e enderêço ou sem 
indicação; Colégios - nome, data da fundação e nível ou tipo 
ou sem indicação; Hospitais - nome e data da fundação; Orf:>
natos - nome, data da fundação e tipo ou sem indicação; Obras 
assistenciais - nome, data da fundação e tipo ou sem indicação' 
Casas no passado - nome, local e ano da fundação ou sem in

dicação . Pode constar ainda uma tabela com Indicação do ano 
e dados estatísticos de casas, religiosas, colégios, alunos, hospi
tais, doentes e noviças da Congregação. F ôlhas aproveitadas: 40 
de 100, com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedalto. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Contem 
dois documentos avulsos, incluindo dados sobre um estabeleCI. 
mento e uma resposta de inquérito . Fonte para a história social. 
eclesiástica, demográfica e das instituições. Na capa há uma eti 
quêta com a palavra ATAS, indicação da tipografia, e outra!.. 
Etiquêta da lombada: CONGREGAÇOES RELIGIOSAS. 

3.19.3. PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve para registrar os dados principais das paró 
quias com o respectivo elenco dos vigários. No verso da fôlh .. 
de guarda há uma autorização dada em Curitiba, 30 de janeiro 
de 1957, por + Manuel, Arc. Metrop., para o Pe. Pedro Fedalto 
abrir, rubricar e encerrar o livro. Nesta fôlha há um sêlo bran
co das armas de [EMMANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUXJ. 
ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSrS IN BRASILIA, e outro com 
as indicações DOM MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 
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Arcebispo de Curitiba. Na primeira fôlha, sem numeração, hà 
as indicações de PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE DE CURI
TIBA e os respectivos vigários. Têr mos de abertura e de en
cerramento: 2 de fevereiro de 1967, assinados pelo Padre Pedro 
Fedalto, Chanceler. No têrmo de abertura consta um carimbo 
da CÚRIA METROPOLITANA + DE CURITIBA +. Primei
ra e última referência: 1578-1968. Outra referência: 1969. Es
tas datas foram baseadas nos históricos e nos dados existentes 
no livro. Os documentos podem incluir os seguintes dados: no
me da(os) padroeiros(as), ereção e bênção da capela, criação 
da paróquia, elevação da Catedral; população, igrejas reitorais, 
capelas, distância, extensão, licença para transferência da sede, 
execução da mesma, bênção da primeira pedra da igreja, anexa
ção, reidificação, extinção da paróquia, curato, freguesia civil, re
sidência dos vigários, início da colonização, podendo ser polone
sa, italiana ou alemã, origem, histórico e elenco dos vigários, po
dendo constar os reitores e provisão. Fôlhas aproveitadas: 105 
de 200, com a rubrica do Pe. Pedro Fedalto. Algumas fôlhas não 
foram utilizadas no verso. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. O livro está em uso. Possui um índice com indicação da 
paróquia, capital ou interior, e da página [fôlha]. O livro con
tém documentos avultosos relativos ao seguinte: ereção do cura
to de Tomaz Coelho, divisas da Paróquia de Colombo, portaria 
nomeando comissão para a construção da Igreja de Nossa Senho
ra Medianeira de Todas as Graças e convite da inauguração da 
pedra fundamental da nova Igreja Matriz de São Francisco de 
Paula. Fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e 
demográfica. Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, in
dicações da tipografia, e outras. Etiquêta da lombada: PARÓ
QUIAS DA ARQUIDIOCESE. 

3.19.4. SACERDOTES NATURAIS DA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve de registro de todos os sacerdotes naturais 
da Arquidiocese de Curitiba, tanto seculares como regulares. No 
verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada por + 
Manuel, Arc. Metrop., dada ao Mons. Pedro Fedalto, para ru
bricar e encerrar as páginas [fôlhas] do livro. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 2 de julho de 1964, assinados pe~o Mon
senhor Pedro Fedalto, Chanceler . Primeira e última referência: 
8 de agosto de 1886 e 1968. Outra referência: 1741. Estas dats 
foram dadas de acorodo com o nascimento dos sacerdotes e os 
dados existentes no livro. O 
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itens: na margem superior - indicação da localidade; Nome do 
sacerdote, NQ de ordem, Título - Passionista, Capuchinho, e ou
tros, Nascimento, Ordenação e Morte. A segunda parte apresen
ta os seguintes itens: na margem superior - indicação de PA
DRES SECULARES, PADRES PASSIONISTAS, e outros; No
me, Naturalidade, Nascimento, Ordenação e Morte. A terceira 
parte apresenta listas numéricas anuais de sacerdotes e outras in
dicações. Fôlhas aproveitadas: 52 de 100, com a rubrica do Mons. 
Pedro Fedalto. Alguns registros não foram preenchidos, constan
do apenas as indicações na margem superior das fôlhas. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Contém 
documentos avulsos relativos ao seguinte: lista de padres com ,da
dos diversos e sacerdotes nascidos na Arquidiocese de Curitiba. 
Fonte para a história social, eclesiástica, demográfica e das ins
tituições. Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, indi
cações da tipografia, c outras. Etiquêta da lombada: SACER
DOTES NATURAIS DA ARQUIDIOCESE. 

3.19.5. - SEMINÁRIOS - NA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve de registro dos Seminários Maiores e Me
nores existentes na Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlha 
de guarda há uma autorização assinada por + Manuel, Arc. 
Metrop., dada ao Mons. Pedro Fedalto, para abrir, rubricar e 
encerrar o livro. Têrmos de abertura e de escerramento: 19 de 
agosto de 1964, ~ssinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto. Re
ferências: 1826-1957. Estas datas foram dadas de acordo com a 
fundação da Congregação Oblatos da Virgem Maria na Itália e 
com o estabelecimento dos padres saletinos em Curitiba. Os do
cumentos incluem os seguintes itens: na margem superior - no
me do Seminário Maior ou Menor; Origem - data em que se 
estabeleceu ou foi fundado o Seminário Maior ou Me'1or em Curi
tiba, no Brasil ou em outra localidade, podendo constar a finali
dade ou o enderêço; Histórico - marcha dos acontecimentos des
de a sua fundação, cursos, número de alunos do Seminário Maior 
ou Menor e de Padres ordenados ou sem indicação; Há também 
algumas tabelas, que incluem itens diversos, como ano, local e 
dados estatísticos de Filos., TecI. e Total, e outros. Fôlh'ls aoro
veitadas: 30 de 50, com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedalto. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. 
Contém documentos avulsos relativos ao seguinte: três respostas 
de inquéritos e documento com info~mações sobre o Seminário 
Seráfico 
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etiquêta com a palavra ATAS e indicação da Cúria Metro. Jai
me Reis, 369 -, da tipografia, e outras. Etiqueta da lombada: 
- SEMINÁRIOS - NA ARQUIDIOCESE. 

3.19.6. CURRICULUM VlTAE DOS PADRES SECULA
RES DA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve para o registro do clero secular da Arquidio
cese de Curitiba com a pesquisa dos dados biográficos de cada 
um. No verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada 
por + Manuel, Are. Metrop., dada ao Pe. Pedro Fedalto, para 
abrir, rubricar e encerrar o livro. Junto à autorização há um 
sêlo das armas de DOM MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 
- Arcebispo de Curitiba. Na primeira fôlha, sem numeração, 
constam as seguintes indicações: CURRICULUM VITAE DOS 
PADRES SECULARES DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de fevereiro de 1957, 
assinados pelo Padre Pedro Fedalto, Chanceler. Nos dois têrmos 
consta um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA + DE CURI
TIBA +. Primeira e última referência: 20 de julho de 1859 e 
15 de janeiro de 1940. Outra referência: 1849 . Estas datas foram 
baseadas no ano de nascimento dos padres. Os documentos in
cluem os seguintes itens: na margem superior - nome completo 
do padre; filiação, data e local do nascimento, data do batismo, 
podendo constar o local e nome do oficiante, data da crisma, 
podendo incluir o nome do oficiante e o local, curso primário -
nome da escola ou sem indicação, liceu, ou sem indicação, semi
nário - ano em que ingressou e terminou, o local, data em que 
recebeu a batina ou sem indicação, cursos frequentados - local 
e data ou sem indicação, tonsura, ostiariato, exorcistado e acoli
tato, subdiaconato, diaconato e presbiterato, com as respectivas 
datas, primeira missa - local, data e nome do pregador ou sem 
indicação, cargos ocupados, local onde se retirou e ano ou sem 
indicação, obras realizadas ou sem refe"ência e falecimento -
data e local, podendo constar a descrição da cerimónia fúnebre. 
Fôlhas aproveitadas: 112 de 200, com a rubrica do Pe. Pedro 
Fedalto. Algumas fôlhas foram utilizadas apenas em parte. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. O 
livro contém documentos diversos, colados nas fô

'
has com fita 

Durex ou soltos, 
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CURRICULUM VITAE DOS PADRES SECULARES DA AR· 
QUIDIOCESE. 

3.19.7. HOSPITAIS DIRIGIDOS POR RELIGIOSAS. 

Livro destinado para o registro de hospitais dirigidos por re
ligiosas na Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlha de guar
da há uma autorização, dada em Curitiba, 2 de julho de 1964, 
por + Manuel, Arcebispo Metropolitano, para o Mons. Pedro 
Fedalto rubricar c encerrar o livro. Junto à autorização há um 
sêlo branco das armas de [EMMANUEL DA SILVEIRA D'EL· 
BOUX] - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de julho de 1964, as
sinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler do Arcebispa
do. Nos dois têrmos há um carimbo da CúRIA METROPOLI· 
TANA + DE CURITIBA +. Primeiro e último registro: 23 ce 
maio de 1949 e 8 de setembro de 1959. Referê:lcÍ:ls: 1880-1961. 
Estas datas foram baseadas no hist6rico das instituições hospita
lares. Os documentos incluem os seguintes itens: na margem su
perior - nome da instituição hospitalar; enderêço, tipo, número 
de leis, entidade mantenedora, hist6rico, ano, irmãs e doentes. 
Fôlhas aproveitadas: 22 de 100, com a rubrica do Monsenhor Pc 
dro Fedalto. Língua: portuguesa. Legibilidade: 6tima. O livro 
está em uso. Contém dois documentos avulsos relativos a res
postas de inquéritos. Fonte para a hist6ria social, eclesiástica, 
demográfica e das instituições. Na capapa há uma etiquêta com 
as palavras ATAS, indicações da tipografia, e outras. Etiquêta 
da lombada: HOSPITAIS DIRIGIDOS POR RELIGIOSAS. 

3.19.8. Registro dos Termos de Ordenações havidas na Dioce
se de Corytiba, hoje Archidiocese - 1936. 

Livro que serviu para o registro das ordenações havidas na 
Diocese [e na Arquidiocese) de Curitiba. Têrmos de abertura e 
de encerramento: 15 de agosto de 1900, assinados por + José, Bis
po de Curitiba. Primeiro e último registro: 19 de dezembro de 
1896 e 28 de junho de 1970. Os têrmos ou atas das ordenaçr>es 
podem incluir os seguintes dados: na margem esquerda - N9 de 
ordem, de I a ex, das fôlhas 1 a 15, data, o oficiante ou sem in
dicação; dia, mês e ano, local, gome do oficiante, ordem(ns) can
ferida(s): tonsura, ostiariato, exorcisw.do e acotitado, subdiacona
to, diaconato e presbiterato, nome(s) de quem recebeu a ordena
ção, podendo constar a ordem religiosa ou a Diocese e as indica
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que vai por mim assinado, incluindo, nos mais recentes, a indicação 
de Curitiba e a data, sendo todos assinados. Fôlhas aproveitadas: 
69 de 100, com a rubrica do Pe. Lamartine. LÍnguas: portuguesa 
e alguns documentos avulsos em Latim .Legibilidade: boa. O livro 
está em uso. Contém 21 (vinte e um) documentos avulsos relati
vos ao seguinte: cópia do têrmo de posse do Bispado pelo Bispo 
Diocesano Dom Duarte Leopoldo e Silva, listas em Latim de or
denações, requerimentos, edital, carta, e outros. Fonte para a his
tória social, eclesiástica e das instituições. Na capa há uma eti
quêta com os dados que dão título ao livro. Etiquêta da lombada: 
REGISTRO DAS ORDENAÇõES. 

3.19.9. - COL~GIOS - CATÓLICOS. 

Livro de registro dos estabelecimentos católicos de ensino da 
Arquidiocese [de Curitiba]. Na primeira fôlha, sem numeração, 
há uma autorização dada em Curitiba, 4 de agosto de 1964, por -t
Manuel, Arc. Metrop., para o Mons. Pedro Fedalto rubricar e en
cerrar as páginas [fôlhas] do livro. Nesta fôlha há um sêlo bran
co das armas de [EMMANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX] -
ARCHIEPISCOPUS CURTTIBENSIS IN BRASILIA. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 4 de agosto de 1964, assinados pelo 
Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler do Arcebispado. Nos doi .. 
têrmos há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA + DE 
CURITIBA +. Primeiro e último registro: 14 de março de 1959 
e 1980. Referências: 1896-1980. Estas datas foram baseadas nos 
históricos e no quadro geral. Os documentos podem incluir os se
guintes dados: enderêço, tipo, histórico, ano, cursos, matrículas, 
alunos, total, e outros. Fôlhas aproveitadas: 85 de 200, com a ru
brica do M onsenhor Pedro F edalto. Língua: portuguesa. Legibi
lidade: ótima. O livro está em uso. Contém documentos avulsos 
relativos a respostas de inquéritos, tabelas das espórtulas e da ad
ministração dos sacramentos e formulário não preenchido da Cúria 
Metropolitana de Curitiba. Fonte para a história social, cultural, 
eclesiástica, demográfica e das instituições. Na capa há uma eti
quêta com a palavra ATAS, indicações da tipografia, e outras. Eti
quêta da lombada: - COL~GIOS - CATóLICOS. 

3.19.10. REGISTRO DOS NOMES DOS SACERDOTES RE
SIDENTES NESTA DIOCESE [ARQUIDIOCESE DE 
CURITIBA]. 

Livro que serviu para registro de todos os sacerdotes que re
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sidem e dos que para o futuro vierem a residir nesta Arquidiocese 
No verso da fôlha de guarda há a seguinte indicação: Sacerdotes 
que se retiraram desde a criação da Diocese até hoje, 24 de De
zembro de 1900, incluindo uma lista em ordem numérica do nome 
dos Padres. Têrmo de abertura: 24 de dezembro de 1900, assina
do por + José, Bispo Diocesano. Na primeira fôlha, sem nume
ração, além do têrmo de abertura, há a seguinte indicação: Sacer
dotes falecidos até este ano de 1900 - desde a posse do 19 Bis
po, incluindo lista em ordem numérica do nome, local e data do 
falecimento. Primeiro e último registro: 24 de dezembro de 1900 
e 1967. Os documentos incluem os seguintes itens: na parte SUpe
rior, cabeçalho impresso com Ano, Mês, Dia, Nomes, Título, Fre
guesias em que residem, Provimentos, incluindo Uso de Orderis, 
Confessor e Pregador, além de Observações. Na margem superior 
pode haver· a indicação manuscrita do ano, do Clero Regular ou do 
Clero Secular na Arquidiocese de Curitiba ou a anotação do no· 
me de Padres. Dados: Ano. Mês, Dia, data da admissão na Dio
cese [Arquidiocese], do nascimento ou sem indicação; Nomes -
nome completo do padre, podendo constar a indicação da data 
da ordenação, nacionalidade, data e local do nascimento; Título -
ou a indicaç1l:o manuscrita de Ordem, Congregação ou Cargo; Fre· 
guesias em que residem - Blumenau, Curitiba, Petrópolis, Mor
retes, e outras; Provimentos - indicações impressas já referidas 
ou anotações manuscritas, incluindo naturalidade, ordenação, car
go, e outras; Observações - cargo ocupado, transferido para .... 
e o ano, faleceu em ....• e outras. Pode constar ainda um comen
tário. Fôlhas aproveitadas: ISO de 199, com a rubrica do Pe. 
Lamartine. A partir da fôlha 52, os dados seguem uma anotação 
cronológica. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. O livro es
tá em uso. Contém documentos avulsos, incluindo recortes de jor
nal em língua polonesa, cartas, provisão, requerimentos, decreto, 
e outros. Fonte para a história social, eclesiástica e demográfica. 
Etiquêta da capa: REGISTRO DOS NOMES DOS SACERDOTES 
RESIDENTES NESTA DIOCESE. Etiquêta da lombada: SACER. 
DOTES NA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. 

3.19.11. [Livro do Tombo da Arquidiocese de Curitiba] . 

Livro do Tombo da Arquidiocese [de Curitiba]. Na fôlha 1 
consta, antes do têrmo de abertura, um documento da nomeação 
do Pe. Francisco das Chagas Torres, Vigário Capitular da Arqui
diocese Metropolitana de Curitiba e da profissão de fé perante os 
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carimbo da CúRIA METROPOLITANA + DE CURITIBA +. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de agosto de 1935, as
sinados pelo Pe. FrancIsco Torres, Vig. Capitular. Primeiro e 
último registro: 24 de agosto de 1935 e 7 de abril de 1970. Os 
documentos são os seguintes: têrmo de posse de [Dom Áttico Eu
sebio da Rocha], Arcebispo Metropolitano desta Arquidiocese de 
Curitiba, portaria de + Dom Áttico, Arcebispo Metropolitano, 
têrmos de profissão de fé, juramento, constando em alguns a In
dicação antidemocrático, e posse de paróquia, Iubileu de prata epis
copal de Dom Áttico Eusebio da Rocha, A verdadeira imagem 
de Nossa Senhora do Rocio, Falecimento de Dom Áttico Eusebio 
da Rocha, Ata da eleição do Vigário Capitular sede vacante da 
Arquidiocese de Curitiba e Têrmo da nomeação, recepção e pos
se de Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolita
no de Curitiba. Fôlhas aproveitadas: 70 de 200, com a rub"ica do 
Pe. Torres. LÍnguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 6!ima. O 
livro está em uso e apresenta algumas fôlhas amarelecidas. Fonte 
para a história social, administrativa e eclesiástica. Etiquêta da 
lombada: a superior, datilografada e danificada, apresenta as in-
dicações LI .......... AME, e a inferior possui as letras bo. 

3.19.12. LIVRO DAS CRISMAS REALIZADAS NA CAPELA 
DO ARCEBISPADO. 

Livro de registro de crismas realizadas no Palácio Arquie
piscopal. Na primeira fôlha, sem numeração, há indicação da 
Arquidiocese de Curitiba e do Livro de Crismas. Têrmos de aber
tura e de enceramento: 14 de junho de 1957, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 3 de janeiro de 1952 e 28 de junho de 1970. Os documen
tos constam de formulários impressos, que foram preenchidos a 
tinta. Os itens são os seguintes: Na margem esquerda: NQ e 
Nome, constando o nome completo, apenas o(s) prenome(s) ou 
sem indicação. Dia, mês e ano da crisma, Nome do oficiante. 
Local da crisma ou sem indicação .Idade do(a) crismado(a) ou 
sem indicação. Filiação - legítima ou natural. Nome do pa
drinho ou da madrinha. Vigário que assinou o documento -
sem indicação. Fôlhas aproveitadas: 55 de 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Cada fôlha contém dez registros de CrIS

mas. A rubrica das fôlhas foi feita com carimbo. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: 6tima. O livro está em uso. Fonte para 
a história social, eclesiástica e demográfica. Etiquêta da lom
bada: LIVRO I. CRISMAS NO PAL. DO ARCEBISPADO. 
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3.19.13. DADOS ESTATISTICOS DAS CONG. RELIGIO
SAS Masc.-Fem. 

Livro de registro [de dados estatísticos das Congregações 
Religiosas Masculinas e Femininas da Arquidiocese de Curitiba]. 
No verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada por 
+ Manuel, Are. Metrop., dada ao Mons. Pedro Fedalto, para ru
bricar e encerrar as páginas [fôlhas] do livro. Junto à autoriza
ção há um sêlo branco das armas de EM MANUEL DA SILVEI
RA D'ELBOUX - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN 
BRASILIA. Têrmos dé encerramento: 2 de julho de 1964, as
sinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler. Neste têr
mo há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA + DE CURI
TIBA +. Primeiro e último registro: 1954 e 1963. Período: 
1954-1965. Os documentos incluem os seguintes itens: na mar
gem superior - Clero Regular na Arquidiocese, ou na Arquidio
cese de Curitiba, e Congregações Religiosas Femininas na Ar
quidiocese e o ano. Chegada, casas, padres, paróquias, Seminá
rios, alunos e capelanias ou chegada, casas, religiosas, colégios 
fem., alunas, colégios masc., alunos, Institutos e Internatos. Lis
ta nominal numerada do Clero Regular ou dás Congregações Re
ligiosas Femininas, indicação estatística dos dados acima referi
dos e some, tncuindo o total. Fôlhas aproveitadas: 12 de 100, 
com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedalto. Língua: portugue
sa . Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Os documentos es
tão em ordem cronológica ascendente, sendo que não consta o 
ano de 1958, das Congregações Religiosas Masculinas e Femini
nas, e o de 1963 foi repetido no que se refere às Congregações 
Religiosas Femininos. O livro contém documentos avulsos relati
vos ao seguinte: cartão do Ginásio Inc'ustrial do Instituto Sale
siano de Assistência Social e uma ficha com dados estatísticos. 
Fonte para a história social, eclesiástica, demográfica e das insti
tuições. Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, indica
ção da tipografia, e outras. Etiquêta da Tombada: DADOS ES
TATlSTICOS DAS CONG. RELIGIOSAS Masc.-Fem. 

3 . 19 . 14. Relatórios AnuaIs. 

Livro de registro dos relatórios anuais da Arquidiocese [de 
Curitiba] para que pudesse guardá-los, de modo mais seguro, 
e também tivesse uma vista de conjunto. No verso da fôlha de 
guarda há uma autorização assinada por + Manuel, Are. Metrop., 
dada ao Mons. Pedro Fedalto, para rubricar e encerrar as pá
ginas 
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2 de julho de 1964, assinados pelo Mons. Pedro FedaIto, Chan
celer do Arcebispado. Primeiro registro: 1955. Período: 1954-
1966 . Os documentos incluem os seguintes itens: margem supe
rior - indicação, em caixa alta, da paróquia. Ano, Extensão, 
Capelanias, População, Padres, Frequência à Missa, Páscoa, Pro
testantes, Templos Espíritos, Centros Espíritas, Crianças, Cate
cismo, Centros Catequéticos, Catequistas, Estabelecimentos de En· 
sino, Alunos, Fábricas, Operários, Marianos, Filhas de Maria, 
Apostolado da Oração, Cruzadinhos, O.V.S., Vicentinos, Colf
gios Católicos, Alunos Cat6licos, pódendo constar indicações co
mo Legionários, Legião [de] Maria, Rosário Vivo, e outras, além 
de dados estatísticos. Fôlhas aproveitadas: 61 de 100, com a ru
brica do Mons. Pedro Fedalto. Não foram preenchidas a sin
dicações referentes à paróquia de Vila Isabel. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Os documentos 
não estão em ordem cronológica. Os registros são anuais. No 
verso da fôlha 99 e na seguinte há um índice dos registros nume
rados, com a indicação da pág. [fôlha]. Fonte para a história 
social, econômica, cultural, eclesiástica e demográfica. Na etiquê
ta da capa também constam a palavra ATAS, indicações da ti
pografia, e outras. Etiquêta da lombada: RELATÓRIOS ANUAIS 
DAS PARÓQUIAS. 

3.19.15. Cúria. Livro de [do] Tombo. 

Livro do Tombo da Cúria Metropolitana de Curitiba. No 
verso da primeira fôlha. sem numeração, há uma auto:'ização pa
ra o Mons. Pedro Fedalto rubricar e encerrar as páginas [fôlhas 1 
deste livro de [do] Tombo da Cúria Metropolitana, feita em 
Curitiba, a 4 de agosto de 1964, e assinada por + Maruel, Ar.::. 
Metrop. No final da autorização há um sêlo branco das armas 
de [DOM EMMANUEL DA SILVEIRA] D'ELBOUX - AR
CHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 4 de agosto de 1964, assinados pelo 
Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler da Cúria MetropoTitana. 
Nos dois têrmos consta um carimbo da CÚRIA METROPOLI
TANA + DE CURITIBA +.Primeiro registro: 15 de janei-o 
de 1954. Período: 1954-1969. Os documentos são relativos ao 
seguir.te: Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral, P. Antô
nio A. Marocchi, Diretor da O.V.S., Padres Xaverianos, Paró
quia do Divino Espírito Santo, Irmãs Oblatas em Curitiba, Bên
ção da Igreja provis6ria de Vila Feliz, Pe. Pedro Fedalto, Chance
ler do Arcebispado, Bênção do salão paroquial de Sant::t Felici
dade e outros. Fôlhas aproveitadas: 146 de 300, 
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do Monsenhor Pedro FeJalto . Língm: portuguesa. Legibilidade; 
6tima. O livro está em uso. Contém documentos avulsos rela
tivos ao seguinte: recorte de jornal, convite para festa, e outros. 
O livro apresenta um índice de 11 fôlhas, a partir da fôlha 300 
para trás, com indicação dos anos, dos assuntos, das páginas [fô
lhas] e dos NQs. O índice está incompleto. Fonte para a hist6-
ria social, eclesiástica, política, administrativa, econômica, cultu
ral e das instituições. O título do livro foi dado de acordo com 
os dados· da etiquêta da capa. Na lombada do livro há as se
guintes indicações feitas com decalcomania: LIVRO DE [DOJ 
TOMBO. CÚRIA. Etiquêta da lombada: LIVRO DO TOMBO 
DA - CÚRIA-. 

3.19.16. LIVRO DAS ORDENAÇÕES. 

Livro que serve para o registro das ordenações feitas na 
Arquidiocese rde Curitiba]. Na fôlha de guarda há uma au· 
torização assinada por + Manuel, Are. Metrop., dada ao Pe. 
Pedro Fedalto, para abrir, rubricar e encerrar as páginas [tôo 
lhas] do livro. Nesta fôlha há um carimbo das armas de DOM 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX - Arcebispo de Curiti
ba. Têrmos de abertura e de encerramento: 3 de setembro de 
1960, assinados pelo Padre Pedro Fedalto, Secretário da Cúria 
Metropolitana. Nos dois têrrnos há um carimbo da CÚRIA ME
TROPOLITANA + DE CURITIBA +. Primeiro e último re
gistro: 13 de março de 1954 e lQ de julho de 1967. Período: 
1954-1970. Os documentos incluem os seguintes itens: NQ de 
ordem. Nome completo e Ordem a que perte::ce. Tonsura, Clé
rigo, Ostiariato eleitorado, Exorcistado e acolitato, Subdiaconu
to e Presbiterato, com indicação de dia, mês e ano ou sem ano
tação, e Observações. Fôlhas aproveitadas: 35 de 196, com a 
rubrica do Pe. Pedro Fedalto. Língua: portuguesa. Legibilida
de: 6tima. O livro está em uso. Contém documentos avulsos re
lativos ao seguinte: Retiro - 1968 e ordenações. Fonte para a 
hist6ria social, eclesiástica, econômica e demográfica. Etiquêta 
da lombada: LIVRO DE ORDENAÇõES. 

3.19.17. ESTABELECIMENTOS CATÓLICOS ASSISTEN· 
CIAIS. 

Livro que serve para o registro das obras assistenciais per
tencentes a Congregações Religiosas ou por elas dirigidas. No 
verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada por + 
Manuel, Are. Metrop., dada ao Mons. Pedro 
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car e encerrar as páginas [fôlhas] do livro. Junto à autoriza
ção há um sê!o branco das armas de EM MANUEL DA SIL
VEIRA D'ELBOUX - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN 
BRASILIA. Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de julho 
de 1964, assinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler do 
Arcebispado. Nos dois têlmos há um sêlo da CÚRIA METRO
POLITANA + DE CURITIBA +. Primeiro e último registro: 
1955 e 1965. Os documentos incluem os seguintes itens: Na mar
gem superior - indicação, em caixa alta, dos estabelecimentos 
assistenciais, como ALBERGUE NOTURNO, ASILOS, DISPEN
SÁRIOS, EDUCANDÁRIOS, LAR-ESCOLA, ORFANATO e 
PATRONATO. Enderêço. Tipo - Casa dos Pobres São João 
Batista, Orfanato Masculino, e outros. Histórico, incluindo indi
cações diversas como: data da inauguração, finalidade do estabe· 
lecimento e órgãos que o mantém. Tabela anual, com dados es
tatísticos referentes a irmãs, albergados, órfãos, asilados, e ou
tros. Fôlhas aproveitadas: 15 de 100, com a rubrica do Mon
senhor Pedro Fedalto. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
O livro está em uso. Na fôlha 100 há um índice das entidades 
católicas assistenciais. Contém resposta de inquérito. Fonte pa
ra a história social, demográfica, eclesiástica e das instituições. 
Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, indicações da 
tipografia, e outras. Etiquêta da lombada: ESTABELECIMEN
TOS CATÓLICOS ASSISTENCIAIS. 

3.19.18. LIVRO 2. TRANSCRIÇõES DA CÚRIA 1957/ 
[1968] . 

Livro com 284 (duzentos e oitenta e quatro) documentos e 
que serviu para a transcrição dos atos oficiais de maior impor
tância emanados da Autoridade Arquidiocesana. Na primeira 
fôlha, sem numeração, há as seguintes indicações, cujas datas coin
cidem com o primeiro e o último registro: NI' 2. Livro de Trans
crições da Cúria. 29-04-1957 a 15-12-1968. Têrmos de abertura 
e de encerramento: lI' de agosto de 1957, sendo assinado o têrmo 
de encerramento por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Neste têrmo 
há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE -
Curitiba. Os documentos são relativos ao seguinte: Decreto de 
nomeação de Dom Jerônimo Mazzarotto, [Bispo] Auxiliar do 
Arcebispo de Curitiba, Decreto da criação da Par6quia de S. Jo
sé da Vila Feliz, [Decreto estabelecendo determinações sobre a 
festa da nova Paróquia de S. José, a criação do arquivo, e ou
tras], e outros. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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lidade: ótima. O livr ocontém documentos avulsos relativos ao 
seguinte: recorte de jornal, ARQUIDIOCESE DE CURITIBA 
- Tabela das espórtulas da Santa Missa e da administração dos 
sacramentos da Cúria Metropolitana e Circular de Dom Manuel 
da Silveira D'Elbouv, Arc. Metrop. Fonte para a história social, 
eclesiástica, política, administrativa, econômica, cultural e das 
instituições. Na lombada do livro há as seguintes indicações feio 
tas com decalcomania: TRANSCRIÇÕES DA CÚRIA. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 2. TRANSCRIÇõES DA CÚRIA 1957/ 
[1968] . 

3.19.19 SECRET ARfA. MOVIMENTO GERAL DA OBRA 
DAS VOCAÇõES. - 1957 -. 

Livro que contém 200 (duzentas) páginas e que serve para 
o registro do movimento geral financeiro da Obra das Vocações 
Sacerdotais da Arquidiocese de Curitiba. Têrmos de abertura e 
de enceramento: 29 de janeiro de 1957, assinados por + Manuei, 
Arc. Metrop. e pelo Pe. A. Agostinho Marochi. No têrmo de 
abertura e na página 1 há um carimbo da OBRA DAS VO~A
ÇÕES. CURITIBA. Primeiro e último registro: 19 de feverei· 
ro de 1957 e 9 de julho de 1970. Os documentos incluem os se
guintes itens: uma indicação do Movimento Geral da Obra das 
Vocações e Ano, Mês, Data, Assunto, Saída e Entrada ou Da
ta, Histórico, (Deve), Despes1'l, (Haver), Receita, e outros. As 
anotações referem-se ao seguinte: Secretaria da O. V.S.: 5.000 
fichas de cobrança, O.V.S. - Anônimo, O.V.S. - 20 bilhetes da 
tômbola "Co!. Med.", e outras. Páginas aproveitadas: 128, com 
a rubrica do Pe. A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesa
no da O. V.S. A rúbrica das fôlhas foi feita com carimbo. Língua· 
portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso e apresen
ta manchas na página 1 algumas rasuras. Contém alguns do
cumentos avulsos relativos ao seguinte: Construção do Seminá
rio Menor até janeiro de 1967, recibo, nota fiscal, cartas, e ou· 
tros. Fonte para a história social. econômica e eclesiástica. Na 
capa há uma etiquêta com o carimbo da OBRA DAS VOCA
ÇõES CURITIBA e os dados que dão o título ao livro. Etiquê
ta da lombada: OBRA DAS VOC. SACERDOTAIS. O.V.S. 
Rec. e Desp. 

3 . 19.20. LIVRO 1. CONTAS DO PALÁCIO ARQUIEPIS
COPAL. 

Livro com 200 (duzentas) páginas tipograficamente nume
radas que serve para anotação da receita e da despesa do Palá-
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cio Arquiepiscopal. No verso da primeira fôlha, sem numeração, 
há uma autorização dada em Curitiba, a 15 de fevereiro de 1959, 
por + Manuel, Are. Metrop., para o Pe. Pedro Fedalto abrir e 
rubricar, escriturar e encerrar o livro. Primeiro e último regis
tro: fevereiro de 1959 e 9 de julho de 1970. Os documentos in
cluem os seguintes itens: na margem superior - mês e ano; ca
beçalho impresso com as indicações 19 .. , DEVE, HAVER; mês e 
dia, ou sem este último dado e anotações diversas como: Seis 
poltronas de vime e mesa, conjunto de Liquigás, transporte, luz, 
e outras. No final dos anos de 1959, 1961 e 1962 há um balan
ço anual das despesas com a indicação dos meses de janeiro a de
zembro, a quantia e o total geral das despesas. Páginas aprovei
tadas: 150 de 200, com a rubrica do Pe. Pedro Fedalto até a 
fôlha 51. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está 
em uso. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 
Na página 85 há a seguinte anotação: Visto. Em 1-2-1965. (ass.) 
+ Manuel, Arc. Metrop. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. CON
TAS DO PALÁCIO ARQUIEPISCOPAL. 

3.19.21. CONTA CORRENTE. Cúria. 

Livro com 100 (cem) páginas tipograficamente numeradas 
el que serviu para o registro da receita e despesa da Cúria Metro
politana [de Curitiba]. Têrmos de abertura e de enceramento: 
27 de junho de 1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, 
V. Geral. Nos dois têrmos há um carimbo do VIGÁRIO GE
RAL DA ARQUIDIOCESE -- Curitiba. Primeiro e último regis
tro: 15 de fevereiro de 1961 e 9 de julho de 1970. Os docume'l
tos incluem os seguintes itens: cabeçalho superior - Cúria Me
tropolitana - ano, Receitas e Despesas, Cúria Metropolitana -
Pagamento de Contas e o ano, Reforma e adaptação do PalácIo 
Arquiepiscopal e o ano, Manutenção do Palácio Arquiepiscopa', 
mês e ano ou Contas da Cúria Metropolitana, mês e ano. Cab;!· 
çalho impresso com os seguintes dados: 19 .. , DÉBITO, CREDI
TO, D/C, SALDO. As anotações referem-se ao seguinte: Alu
guéis de patrimônios, De 20% sobre coletas, De provisões e des
pachos, Taxas de batizados, Taxas de casamentos, Aluguel do 
S.A.M. - 1959, Material de [da] Cúria, Lembranças de cris
mas, Manutenção do Palácio [Arquiepiscopal], Funcionários da 
Cúria, e outras. Constam anotações parciais e totais do débito 
e do crédito. Páginas aproveitadas: 100, com a rubrica de + 
Jerônimo, Vig. Geral. A rubrica das fôlhas foi feita com carim
bo. Na final de algumas páginas há a indicação de Curitiba, a 
data e a assinatura do Pe. Pedro Fedalto, dd 
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kosz, Vig. Geral pro re oeconom., ou do Pe. Paulo Iubel, Chan
celer. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Foi seguida a 
ordem cronológica. Fonte para a história social, econômica e 
eclesiástica. Datas-balizas: 1960-1970. Na capa há uma etiquê
ta com os dados que dão título ao livro. Etiquêta da lombada: 
LIVRO DAS CONTAS DA CÚRIA. 

3.19.22. CAIXA. 

Livro com 200 (duzentas) páginas tipograficamente numera
das que serve para o lançamento da conta corrente da Cúria Me
tropolitana. Têrmos de abertura e de encerramento: 31 de dezem
bro de 1967, assinados por + Pedro Fedalto, Bispo Aux. e Vi
gário Geral. No têrmo de abertura há um carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA --o- CURITIBA e outro do VIGARIO 
GERAL DA ARQUIDIOCESE - Curitiba -. Primeiro e último 
registro: 2 de janeiro de 1968 e 10 de julho de 1970. Os do
cumentos incluem os seguintes itens: na margem superior - mês 
e ano ou sem indicação; cabeçalho impresso com as seguintes in
dicações: 19.. Débito, Crédito. Anotação dos dias e indicações 
diversas como: Saldo de dezembro, Assinatura do "Diário do 
Paraná", Material, Tomás Coelho c/c, Ordo, e outras. Constam 
anotações parciais e totais do débito e do crédito. No final de 
cada mês foi feito o balanço, sendo anotado o saldo para o mês 
seguinte. Diversos meses apresentam, no fim, a indicação de 
Curitiba, a data e a assinatura do Pe. Paulo Iubel, Chanceler. 
Páginas aproveitadas: 133, com a rubrica de + Pedro, Vig. Ge
rai. A rubrica das fôlhas foi feita com carimbo. Língua: portu
guesa. Legibilidade: ótima. Foi seguida a ordem cronológica. O 
livro está em uso. Contém documentos avulsos relativos ao seguin
te: Fôlha de Pagamentos (borrão), Tabela de Emolumentos e 
Taxa da CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA - ANO 
DE 1970, e outros. Fonte para a história social, econômica e 
eclesiástica. Na capa há a palavra CAIXA feita com decalcoma
nia branca. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3 . 19 .23 . 1965 - Registros Gerais. 

Livro para o registro geral das provisões, portarias, despa
chos, dispensas e de quaisquer outros documentos e papéis que 
transitarem pela Cúria do Arcebispado [de Curit'ba]. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 23 de março e 23 de julho de 1965, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, B. Aux. e V[ig]. Ge
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mero de chamada do livro. No final dos têrmos de abertura e 
de encerramento há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA AR
QUIDIOCESE - Curitiba -. Primeiro e último registro: 16 
de março de 1965 e 09 de julho de 1970. As anotações constam 
do seguinte: Mês e ano. Dia. Na margem esquerda podem cons
tar os seguintes itens: NQ de ordem e indicação do assunto, como 
por ex.: Mista religião, Justificação, Estado livre, Lâmpada do 
Santíssimo, Licença, Juramento supletório, e outros. Os documen
tos são os seguintes: dispensa do impedimento de mista religião, 
justificação de batismo, justificação de estado livre, licença para 
uso de lâmpada elétrica para o Santíssimo para o Hispital das 
Clínicas e Hospital do Cajuru, licença para ausentar-se por 8 dias 
da Paróquia de Santa Felicidade a favor do Pe. Vigário Irio Dal
la Costa, juramento supletório para justificação de batismo, e ou
tros. Na outra margem lateral consta a indicação de paróquias, 
hospitais, Irmãs, cidade, colégio, e outras, como: Santa Teresinha, 
Cabral, S. Quitéria, Boqueirão, Uberaba, Hosp. [das] Clínicas, 
Hosp. Cajuru, Santa Felicidade, Tarumã, e outras. Fôlhas ápro
veitadas: 276, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. GemI. A ru
brica das fô'has foi feita com carimbo. A partir da fõlha 146 
a data foi feita com carimbo numerador. Os documentos estão 
numerados por ano. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
O livro está em uso. Fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Na capa há uma etiqueta com as indicações que 
dão o título ao livro. Na parte superior há as palavras Porto 
Rubeno, que não se relacionam com o título. Na lombada do li
vro há as seguintes indicações feitas com decalcomania branca: 
REGISTROS GERAIS + 17 +. Etiquêta da lombada: REGIS
TRO - 17-1[9]65. A etiquêta está danificada. 

3. 19.24. Atas [Trar.scrições da Cúria Metropolitana de Curi
tiba] . 

Livro que serve para transcnçao dos atos oficiais de maior 
importâ~cia emanados da Autoridade Eclesiástica Arquidiocesa
na. Tê-mos de abertura e de encerramento: 24 de junho de 1969, 
assinados por -I- Pedro, Bispo Aux. (\ Vig. Geral. Nos dois têr
mos consta um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIO
CESE - Curitiba. Primeiro e último registro: 7 de fevereiro 
de 1969 e 3 de junho de 1970. Os documentos são os seguintes: 
Decreto de criação da Paróquia de Santo Antônio, de Vila Pa
rolim, em Curitiba, decreto de retificação de limites entre as Pa
róquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Senhor, 
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tre as Paróquias de Nosse Senhora do Perpétuo Socorro e de 
Cristo Rei, em Curitiba, e outros, portaria nomeanco membros 
da Coordenação Arquidiocesana do Apostolado dos Leigos, na 
Arquidiocese di: Curitiba, portaria nomeando os membros da 
Coordenação das Federações Marianas do Paraná, e outras, circular 
sobre a procissão de Corpus Christi, [Documentos r.otificando o 
Padre Vigário' de que, o Cabido Arquidiocesano, em reu ião, ele
geu Dom Pedro Fedalto como Vigário Capitular durante a Se
de Vacante], e outros. Fôlhas aproveitadas: 14 de 200, com a 
rubrica de + Pedro, Vig. Geral. Os documentos apresentam nú
mero de ordem de 1 a 21, sendo que de 1 a 12 ele foi feito com 
decalcomania preta e, ° restante, a lápis. Os números 8 e 9 es
tão em ordem inversa. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Os documentos estão em ordem cronológica ascender.te. Algumas 
transcrições trazem o título no própriO documento. O livro está 
em uso. Fonte para a história social, administrativa e eclesiás
tica .Na capa há uma etiquêta com a palavra Atas. Etiquêta da 
lombada: CÚRIA 3. Estas indicações foram feitas com fita ade· 
siva preta e referências em branco. 

3.19.25. - REGISTRO - DAS CAPELAS. 

Lívro que serve para o registro das capelas. Não há tê mo 
de abertura e de encerramento. Os registros são feitos no verso da 
fôlha e na primeira parte da fôlha seguinte. Os documentos In

cluem os seguintes itens: na margem superior - nome sublinha
do da. paróquia. Número de ordem. Lugar, incluindo a indicação 
do local da capela. Titular, constando a indicação do nome oa 
capela. Fôlhas aproveitadas: 32 de 100. As fôlhas não foram 
rubricadas. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Não foi 
seguida a ordem cronológica. O livro está em uso. Contém do
cumentos avulsos relativos ao seguinte: fichário incluindo cabe
çalho com capelas, Lagoa Vermelha, São Sebastião, Provisões, 
ano, taxa e rúbrica e um requerimento do Pe . Vicente Wrosz, 
S. V . D., pedindo favores diversos. Fonte para a história social e 
eclesiástica. Na capa há uma etiquêta com a paiavra ATAS e in
dicações da Cúria Arquidiocesana, "Curitiba", e da tipografia. 
Etiquêta da lombada: - REGISTRO - DAS CAPELAS. 

3.19.26. RESCRIÇÕES DA SANTA SÉ. 

(Não foi permitida a consu~ta 
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3.20. PASTAS: 

As pastas, que se acham nas prateleiras junto à parede prin
cipal da sala da Secretaria da Cúria Metropolitana de Curitiba, 
estão, na maioria, em uso. 

Há coleções de pastas que apresentam, de um modo mais 
ou menos geral, na sua lombada, o número de ordem, feito com 
decalcomania branca, vermelha ou preta, e uma etiquêta com a 
indicação da paróquia, da ordem ou congregação religiosa mas
culina, da congregação religiosa feminina, e outras. Elas estão 
arrumadas em ordem alfabética mais ou menos regular. Estas 
indicações facilitam a identificação das pastas e a localização dos 
documentos. As pastas diversas não seguem a ordem alfabética 
e apresentam etiquêta com fitas adesivas com o título. 

As pastas possuem documentos originais e cópias do origi
nal. Eles não estão em ordem cronológica, salvo raras exceções, 
podendo se apresentar em ordem decrescente. Os documentos en
contram-se fixos nas pastas. 

Há documentos manuscritos, datilografados, mimeografados 
e impressos ou com parte impressa, que foi preenchida a tinta 
ou a máquina. 

A maioria dos documentos é em Português, havendo alguns 
em Latim, podendo constar também em Alemão. 

A legibilidade dos documentos varia de boa a ótima. Encon
tram-se, na maioria, em perfeito estado de conservação. Há, po
rém, documentos amarelecidos pela ação do tempo e danifica· 
dos. 

As pastas da primeira prateleira, referentes às paróquias ão 
município de Curitiba e do interior, podem incluir documentos re
ferentes ao seguinte: provisão de recepção no grêmio da Igreja 
Católica, abjurações e profissões de fé, requerimentos pedindo dis
pensa do impedimento de mista religião~ do impedimento de con
sanguinidade, concessão do instrumento canônico para casamento, 
dispensa de pregões e de idade canônica para casar, sentença de 
justificação de estado livre, provisão para a celebração de missa, 
licença para poder assistir ao sacramento do matrimônio, procura
ção para casamento, licença para realizar matrimônio e morató
rio particular, hcença para continuar celebrando missas os do· 
mingos e dias santos, permissão para dar bênção à capela nova, 
provisão de matriz provisória, dispensa de crime de adultério, li
cença para celebrar, uma vez aos domingos, a santa missa em lín
gua polonesa, e outros, declaração de nulidade de casamento, 
justificações sumuárias 
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Alguns documentos apresentam despacho, como por exem-
plo: P.P. Curitiba, ...... tass.) Mons. Lamartine C. de Mi-
randa, Vigário Geral. Como requer, com dispensa do impedi-
mento. Em ...... (ass.) + Manuel, Are. Metrop., e outros. 

As pastas da segunda prateleira, também relativas às paró
quias do município de Curitiba e do interior, possuem, de um mo
do geral, os seguintes documentos: portarias de nomeações de 
vigários e as respectivas dtas de posse, relatórios das paróquias, 
ofícios, cartas, provisões, decretos, convites, autorizações, recor· 
te de jornais, histórico das paróquias, e outros. 

Na terceira prateleira encontram-se coleções de pastas refe
rentes às ordens e congregações religiosas masculinas e às con
gregações religiosas femininas. 

As pastas podem apresentam os seguintes documentos: inau
guração de seminários, biografias, requerimentos, folhetos, car
tões, artigos de revistas, caltas, listas de alunos, convites para co
memorações ou festas, dados estatísticos, respostas de inquéritos, 
recortes de jornais, históricos, pedidos para a realização de exa
mes, atas de exames canônicos, ofícios, licenças e outros. 

As pastas diversas apresentam documentos de vários tipos, 
inclusive recortes de jornais. 

Os documentos das coleções de pastas já citadas e das pastas 
diversas constituem fonte para a história social e eclesiástica, po
dendo fornecer elementos para a história administrativa, políti
ca, econômica, cultural, demográfica, das instituições e da arte. 

Nas pastas há documentos que apresentam sêlos, como o sê

lo branco das armas de A ITICUS EUSEBIUS DA ROCHA, AR· 
CHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA e de EM· 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ARCHlEPISCOPUS 
CURITIBENSIS IN BRASILIA ou os carimbos do VIGARIO 
GERAL DA ARQUIDIOCESE - Curtiba, da CÚRIA METRO
POLITANA DE CURITIBA, das respectivas paróquias, da SE· 
CRETARIA ECLESIASTICA [DE] CURITIBA, com as indi
cações de Registr. à pág. ou à f. do livro, taxa, local e data, 
das ordens e congregações religiosas masculinas, das congregações 
religiosas femininas, e outros. 

As coleções e pastas diversas existentes na parte relativa ao 
arquivo vivo da Cúria Metropolitana de Curitiba são as seguin
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3.20. 1 . MUNICíPIO DE CURITIBA: 

PRATELEIRA: 1. 

ETIQU~TA DA LOMBADA DA PASTA: - PARó
QUIA(S): - PERíODO: - NQ DE DOCUMENTOS ATE 
A DATA DA PESQUISA: 

1. ABRANCHES - Sant'Ana de Abranches, de Curitiba, Pa
raná. - 1947-1967 - 22. 

2. AGUA VERDE - Agua Verde, de Curitiba. - 1950-1967 
- 18. 

3. AHU DE CIMA - Nossa Senhora Medianeira do Ahu de 
Cima. - 1951-1967 - 8. 

4. ALTO DA GLÓRIA - Alto da Glória - Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. - 1960-1967 - 19. 

5. BARIGUI - Nossa Senhora Aparecida - Barigui. 
1953-1962 - 15. 

6. BARREIRINHA - Barreirinha - 1967 - 1. 
7. BIGORRILHO - Nossa Senhora das Dores, Bigorrilho -

Curitiba. - 1952-1965 - 19. 
8. BOA VISTA - Boa Vista - Curitiba. - 1951-1967 - 81. 
9. BOM JESUS - Senhor Bom Jesus - Curitiba. - 1951-

1967 - 81. 
10. BOQUEIRÃO - Nossa Senhora do Carmo, do Boqueirão. 

- 1955-1967 - 18. 
11. CABRAL - Senhor Bom Jesus do Cabral. - 1939-1969 

- 87. 
12. CAMPO C[O]MPRI[D]O - Nossa Senhora de Lourdes, 

de Campo Comprido. - 1963-1967 - 4. 
13. CAPANEMA - Nossa Senhora do Rocio - Capanema. 

- 1959-1967 - 10. 
14. CATEDRAL - Nossa Senhora da Luz de Curitiba - Ca

tedral. - 1939-1969 - 200. 
15. CORAÇÃO DE MARIA - Imaculado Coração de Maria. 

- 1946-1968 - 75. 
16. CRISTO REI - Cristo Rei - Curitiba. - 1946-1968 

- 67. 
17. ESPfRITO SANTO - Divino Espírito Santo e Nossa Se

nhora das Graças. - 1954-1968 - 49. 
18. GUADALUPE - Nossa Senhora de Guadalupe. - 1955-

1968 - 30. 
19. GUABIROTUBA - Imaculada Conceição do Bairro do 

Guabirotuba. - 1965 - 3. 
20. HIGIENÓPOLIS. 
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21 . HUGO LAGE - Sagrados Corações, de Hugo Lage. -
1963-1964 - 3. 

22. MERC~ - Nossa Senhora das Mercês. - 1951-1965 
- 69. 

23. ORLEANS - Orleans. - 1946-1967 - 18. 
24. PINHAIS. 
25. PINHEIRINHO. 
26. PORTÃO - Nosso Senhor Bom Jesus do Portão. - 1939-

1963 - 51. 
27. ROCIO - Nossa Senhora do Rocio. 1953-1967 - 25. 
28. SALETTE - Nossa Senhora da Salette. - 1960-1963 - S. 
29. S. CÂNDIDA - Santa Cândida. - 1946-1964 - 32. 
30. S. FELICIDADE - São José, de Santa Felicidade - 1947-

1964 - 45. 
31. S. FR. DE PAULA - São Francisco de Paula - 1946-

1964 - 73. 
32. S. QUITtõRIA - Santa Quitéria. - 1953-1963 - 7. 
33. S. TERESINHA - Santa Teresinha. - 1946-1969 - 90. 
34. SSMO. SACRAMENTO. 
35. S. VICENTE - São Vicente. - 1964 - 2. 
36. TARUMÃ - Nossa Senhora de Fátima, Tarumã. - 1955-

1963 - 15. 
37. UBERABA - São Paulo Apóstolo, de Uberaba. - 1954-

1964 - 13. 
38. UMBARA - São Pedro, Umbará. - 1948-1964 - 32. 
39. VILA FANY. 
40. VILA FELIZ - Vila Feliz. - 1960-1964 - 9. 
41. VILA GUAtRA - Vila Guaíra. - 1965 - 1. 
42. VILA HAUER - Santa Rita de Cássia, Vila Hauer. 

1960-1964 - 4. 
43. VILA ISABEL. 
44. VILA OFICINAS. 
45. VILA S. JORGE. 
46. VILA TINGUI - São João Batista, Vila Tingui. - 1969 

-1. 
47. XAXIM. 
48. VILA N. S. DA LUZ. 
49. VILA PAROLIM. 
50. VISTA ALEGRE. 
51. STO. AGOSTINHO. 
52. CAP ÃO DA IMBUIA. 
53. NOVO MUNDO - Sagrada 
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54. S. EFIG~NIA - Santa Cruz e Santa Efigênia, na Vila 
Santa Efigênia. - 1. 

55. [VILA JARDIM DAS AM:e.RICAS] - São Carlos, da Vi
la Jardim das Américas, em Curitiba. - 1970 - 4. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

3 .20.2. INTERIOR: 

61. AOUA BRANCA - Agua Branca. - 1953-1964 - 7. 
62. AGUDOS DO SUL - Agudos do Sul. - 1958-1967 - 11;). 
63. ALM. TAMANDARÉ - Almirante Tamandaré e Botia

tuva. - 1949-1963 - 18. 
64. ARAUCÁRIA - Araucária. - 1946-1969 - 24. 
65. BALSA NOVA - Nossa Senhora da Piedade de Campo 

Largo. - 1967 - 1. 
66. BAT:e.IAS - São Sebastião de Batéias. - 1958-1967 - 44. 
67. BOM JESUS - Bom Jesus, em Campo Largo. - 1967-

1969 - 14. 
68. CAMPO LARGO - Campo Largo da Piedade. - 1946-

1964 - 103. 
69. CAT ANDUVAS DO SUL - Catanduvas do Sul. - 1948-

1967 - 11. 
70. COLOMBO - Nossa Senhora do Rosário, de Colombo. -

1947-1967 - 77. 
71. CONTENDA - Contenda. - 1939-1966 - 18. 
72. LAPA - Lapa. - 1939-1965 - 121. 
73. MANDIRITUBA - Bom Jesus de Mandirituba. - 1959-

1964 - 14. 
74. MURICI - Sagrado Coração de Jesus, Murici - Paraná. 

1946-1967 - 24. 
75. PALMEIRA - Nossa Senhora da Conceição de Palmeira. 

- 1946-1967 - 120. 
76. PIRAQUARA - Piraquara. - 1946-1964 - 22. 
77. PORTO AMAZONAS. 
78. QUITANDINHA - Quitandinha e Senhor Bom Jesus de 

Areia Branca. - 1946-1964 - 95. 
79. QUATRO BARRAS. 
80. RIO NEGRO - Senhor Bom Jesus de Rio Negro. -

1946-1966 - 128. 
81. RONDINHA - São 
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82. RIO BRANCO DO SUL -- Rio Branco do Sul e Botia
tuva. -- 1954-1968 -- 14. 

83. S. JOÃO DO TRIUNFO -- São João do Triunfo. - 1937-
1967 - 51. 

84. S. JOS~ DOS PINHAIS __ São José dos Pinhas. - 1939-
1967 - 200. 

85. S. MATEUS DO SUL -- São Mateus do Sul, Nossa Senho
ra do Rosário, em Rio Claro, e Antônio Olinto. - 1946-
1966- 11. 

86. TUUCAS DO SUL - Tijucas do Sul - 1957-1967 -73. 
87. TOMAS COELHO - Tomás Coelho. - 1954-1967 - 4. 

3.20.3. MUNICIPIO DE CURmBA: 

PRATELEIRA: 2. 

ETIQU~TA DA LOMBADA DA PASTA: -- PARO
QUIA(S): - MUNICíPIO DE CURITIBA -- PERIODO: 
- N9 DE DOCUMENTOS AT~ A DATA DA PESQUISA: 

1. ABRANCHES -- Sant'Ana Abranches. -- 1914-1967 - 54. 
2. AGUA VERDE -- Sagrado Coração de Jesus, de Agua 

Verde. -- 1885-1967 - 20. 
3. AHU DE CIMA -- Nossa Senhora Medianeira do Ahu de 

Cima. -- 1917-1966 - 22. 
4. ALTO DA GLORIA -; Nossa Senhora do Perpétuo Socor

ro. -- 1917-1969 -- 20. 
5. BARIGUI -- Nossa Senhora Aparecida -- Barigui. 

1953-1966 - 26. 
6. BARREIRINHA -- Barreirinha. -- 1965-1970 -- 10. 
7. BIGORRILHO -- Nossa Senhora das Dores -- Curitiba, 

Bigorrilho. -- 1952-1967 -- 20. 
8. BOA VISTA -- Santo Antônio da Boa Vista. -- 1955-1967 

-- 22. 
9. BOM JESUS -- Senhor Bom Jesus. -- 1912-1968 -- 33. 

10. BOQUEIRÃO -- Nossa Senhora do Carmo do Boqueirlo 
-- Curitiba. -- 1954-1967 -- 24. 

11. CABRAL -- Senhor Bom Jesus do Cabral. -- 1936-1969 
-- 32. 

12. CAMPO COMPRIDO -- Nossa Senhora de Lourdes de 
Campo Comprido. -- 1920-1969 -- 32. 

13. CAPANEMA -- Capanema. -- 1959-1966 - 14. 
14. CATEDRAL -- Nossa Senhora 
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15. CORAÇÃO DE MARIA - Imaculado Coração de Maria, 
em Curitiba - 1955-1969 - 34. 

17. ESPIRITO SANTO - Divino Espírito Santo e Nossa Se
nhora das Graças, em Curitiba. - 1954-1966 - 19. 

18. GUADALUPE - Nossa Senhora de Guadalupe. - 1955-
1967 - 25. 

19. GUABIROTUBA - Nossa Senhora da Imaculada Concei
ção de Guabirotuba. - 1963-1966 - 7. 

20. HIGIENÓPOLIS - Santa Madalena Maria Barat - Hi
gienópolis - 1955-1967 - 10. 

21 . HUGO LANGE - Sagrados Corações, de Hugo Lange, 
em Curitiba. ~ 1962-1969 - 8. 

22. MERC~ - Nossa Senhora das Mercês. - 1951-1970 -
41. 

23. ORLEANS - Santo Antônio de Orleans. - 1890-1966 
- 22. 

24. PINHAIS - Nossa Senhora da Boa Esperánça, de Pinhais. 
- 1966-1967 - 6. 

25. PINHEIRINHO - Nossa Senhora do Sagrado Coração -
Pinheirinho. - 1964-1967 - 21. 

26. PORTÃO - Senhor Bom Jesus do Portão. - 1914-1968 
- 43. 

27. ROCIO - Nossa Senhora do Rocio. - 1952-1968 - 27. 
28. SALETTE - Nossa Senhora da Salette. - 1955-1967 - 14. 
29. S. CÂNDIDA - Santa Cândida. - 1914-1968 - 31. 
30. S. FELICIDADE - Santa Felicidade. - 1912-1968 - 37. 
31. S. FR. DE PAULA - São Francisco de Paula. - 1916-

1967 - 27. 
32. S. QUITFRIA - Santa Quitéria. - 1953-1967 - 26. 
33. S. TERESINHA - Santa Teresinha. - 1938-1966 - 34. 
34. SSMO. SACRAMENTO - Santíssimo acramento, em 

Curitiba. - 1967 - 7. 
35. S. VICENTE - São Vicente de Paula. - 1965-1969 - 14. 
36. TARUMÃ - Nossa Senhora de Fátima, Tarumã. - 1953-

1967 - 25. 
37. UBERABA - São Paulo Apóstolo - Uberaba. - 1945-

1967 - 25. 
38. UMBARÁ - São Pedro - Umbará. - 1913-1967 - 29. 
39. VILA FANY - Nossa Senhora da Conceição - Vila Fa

ny. - 1967 - 6. 
40. VILA FELIZ - São José de Vila Feliz. - 1969 - 26. 
41. VILA GUAfRA - São Cristóvão da Vila Guaíra. - 1958-

1970 
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42. VILA HAVER - Santa Rita de Cássia da Vila Hauer. 
1960-1969 - 24. 
1967 - 43. 

43. VILA ISABEL - Santa Isabel. - 1965-1967 - 8. 
44. VILA OFICINAS - São José da Vila Oficinas. - 1965-

1967 - 7. 
45. VILA S. JORGE - Vila São Jorge. - 1967-1968 - 12. 
46. VILA TINGUI - São João Batista da Vila Tingui. 

1965 - 6. 
47. XAXIM - São Francisco de Assis. - 1967 - 2. 
48. VILA N. S. DA LUZ - Nossa Senhora da Luz dos Pi

nhais, em Curitiba. - 1968 - 1. 
49. VILA P AROLlM - Santo Antônio, Vila Parolim - Curi-

tiba. - 1969 - 3. 
50. VISTA ALEGRE - Vista Alegre. - 1968 - 3. 
51. STO. AGOSTISHO - Santo Agostinho. - 1968-1969 - 5. 
52. CAP ÃO DA IMBUIA - São Benedito do Capão da Im· 

buia. - 1968 - 4. 
53. ROSÁRIO - Igreja do Rosário. - 1956 - 6. 
54. ORDEM - Igreja da Ordem. - 1951-1969 - 13. 
56. S. ESTANISLAU - Santo Estanislau. - 1954 - 4. 
56. MARIENTAL - Curato de Mariental, Município da La

pa. - 1968 - 2. 
57. NOVO MUNDO - Sagrada Família. Novo Mundo. 

1969 - 1. 
58. S. EFIGtNJA - Santa Efigênia. - 1969 - ~ 

59. 
60. 
61. ÁGUA BRANCA - São José de Água Brànca e São Ma

teus do Sul. - 1912-1966 - 17. 
62. AGUDOS DO SUL - Nossa Senhora da Conceição de 

Agudos do Sul. - 1957-1969 - 18. 
63. ALM. TAMANDARÉ - Almirante Tamandaré. - 1917-

1969 - 35. 
64. ARAUCÁRIA - Nossa Senhora dos Remédios de Arau

cária. - 1914-1967 - 42. 
65. BALSA NOVA - Senhora Bom Jesus. em Balsa Nova. 

1967-1969 - 11. 
66. BATEIAS - São Sebastião de Batéis. - 1957-1966 - 23. 
67. BOM JESUS - Senhor Bom Jesus - Campo Largo. -

1967 - 5. 
68. CAMPO LARGO - Campo Largo da Piedade. - 1904-
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69. CATANDUVAS DO SUL - Nossa Senhora da Conceição 
de Catanduva. - 1941-1967 - 26. 

70. COLOMBO - Nossa Senhora do Rosário de Colombo. 
- 1905-1966 - 43. 

71. CONTENDA - São João Batísta de Contenda. - 1917-
1968 - 42. 

73. MANDIRITUBA - Senhor Bom Jeusu - Mandirltuba. 
- 1959-1966 - 7. 

74. MURICI - Murici. - 1914-1967 - 26. 
76. PALMEIRA - Nossa Senhora da Imaculada Conceição de 

Palmeira. - 1882-] 969 - 37. 
76. PIRAQUARA - Piraquara. - ]919-1966 - 58. 
77 . PORTO AMAZONAS - Porto Amazonas. - 1949-1967 

- 8. 
78. QUITANDINHA - Quitandinha e Bom Jesus de Areia 

Branca. - ]941-1966 - 23. 
79. QUATRO BARRAS - São Sebastião de Quatro Barras. 

1965-1969 - 7. 
80. RIO NEGRO - Rio Negro. - 1904-1969 - 40. 
81. RONDINHA - São Sebastião de Rondinha. - 1899-

1968 - 54. 
82. RIO BRANCO DO SUL - Nossa Senhora do Amparo 

- Rio Branco do Sul. - 1954-1969 - 33. 
83. S. JOÃO DO TRIUNFO -São João do Triunfo. - 1900-

1969 - 31. 
84. S. 1OS13 DOS PINHAIS - São José dos Pinhais. - 1914-

1966 - 41. 
85. S. MATEUS DO SUL - S. Mateus do Sul. - 1914-

1968 - 70. 
86. nJUCAS DO SUL - Tijucas do Sul. - 1957-1969 - 26. 
87. TOMÁS COELHO - São Miguel de Tomás Coelho. 

1914-1968 - 28. 

3.20.5. ORDENS E CONGREGAÇõES RELIGIOSAS MAS
CULINAS: 

PRATELEIRA: 3. 

ETIQUaTA DA LOMBADA DA PASTA: ORDENS E 
CONGREGAÇõES RELIGIOSAS MASCULINAS: - PE
RíODO: - N9 DE DOCUMENTOS AT13 A DATA DA 
PESQUISA: 

1. P.S.S.C. - Pia Sociedade dos Missionários de São Carlos. 
- 1940-1965 
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2. C.M. - Congregação da Missão de São Vicente de Pau
la - Padres Lazaristas. - 1914-1969 - 25. 

3. O.F.M. - Ordem dos Frades Menores Franciscanos. -
1917-1967 - 40. 

4. S.V.D. - Missionários do Verbo Divino. - 1946-1962 
-9. 

5. C. M. F. - Missionários Filhos do Imaculado Coração de 
Maria - Padres Claretianos. - 1954-1963 - 19. 

6 . C • P. - Congregação da Santíssima Cruz e Paixão de Nos
so Senhor Jesus Cristo - Padres Passionistas. - 1947-
1964 - 28. 

7. O.S.J. - Congregação dos Oblatos de São José. - 1942-
1963 - 12. 

8. O. F . M. CAP. - Ordem dos Padres Capuchinhos. 
1920-1967 - 31. 

9 . S . A . C . - Sociedade dos Padres Católicos - Padres Pa
lotinos. - 1942-1965 - 9. 

10. C.S.S.R. - Congregação do Santíssimo Redentor - Pa
dres Redentoristas. - 1956-1969 - 4. 

11 . S. S. C. C. - Congregação dos Sagrados Corações. - 1963-
1964 - 4. 

12. S.J. - Padres Jesuítas. - 1914-1965 - 16. 

14. I. M . C . - Missionários da Consolata. 
15. O. M. V. - Congregação dos Padres Oblatos da Virgem 

Maria. 
16 . F . D . P. - Congregação dos Filhos da Divina Providência. 
17. O. P. - Ordem dos Padres Dominicanos - Frades Pre

gadores. 
18. C.S.S. - Padres Estimatinos. - 1924-1964 - 4. 
19. M.S. - Missionários de Nossa Senhora de Salette. - Pa

dres Saletinos. - 1963-1964 - 4. 
20. S. D. B. - Congregação Salesiana de Dom Bosco - Pa

dres Salesianos. - 1964 - 2. 
21 . M . S . C. - Congregação dos Missionários do Sagrado Co

ração de Jesus. - 1961-1963 - 2. 
22 . S . C . J. - Congregação do Sagrado Coração de Jesus. 
23. O.S.B. - Ordem dos MOll2es Beneditinos. - 1963-1964 

- 3. 
24. M . I. - Ordem dos Ministros de Enfermos - Padres Ca

milianos. 
25. S. C. E. Congregação da Sociedade de Cristo para os E'm· 
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26 . M . I . c. - Congregação dos Clérigos Regulares Marianos 
da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Vi!"gem Ma
na. - 1969 - 5. 

27. O.C. - Ordem dos Carme:itas. - 1967-1969 - 2. 
28. O. S. M. - Congregação dos Padres Salvatorianos. 
29. S. X. - Congregação dos Padres Xaverianos. 
30. 
31. 
32. 
33. 

3.20.6. CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS FEMININAS. 

PRATELEIRA: 3. 

ETIQU~TA DA LOMBADA DA PASTA: - CONGRE
GAÇÕES RELIGIOSAS FEMININAS: - PERíODO: -
NQ DE DOCUMENTOS ATÉ A DATA DA PESQUISA: 

1. IRMÃS DE S. JOSÉ - Congregação das Irmãs de São Jo
sé de Chambéry. - 1907-1969 - 78. 

2. IRMÃS APOSTOLAS DO S. C. J. - Congregação das Mis
sionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus. - 1920-
1967 - 48. 

3. IRMÃS DA DIVINA PROVIDÉNCIA - Congregação das 
Irmãs da Divina Providência. - 1919-1970 - 35. 

4 IRMÃ DE CARIDADE - Congregação das Filhas de Ca
ridade de São Vicente de Paula. - 1915-1967 - 61l 

'i. IRMÃ S. FAMíLIA - Congregação das Irmãs Francisca
nas da Sagrada Família. - 1917-1970 - 85. 

1'1 IRMÃS FR. DE J. JOSÉ - Irmãs Franciscanas de Süo 
José. - 1954-1969 - 38. 

7. IRMÃS PASSIONISTAS - Irmãs Passionistas de São Pau
lo da Cruz. - 1936-1969 - 31. 

8. IRMÃS DE SION - Congregação áe Notre Dame de SlOn. 
- 1917-1967 - 15. 

9. IRMÃS PALOTINAS - Irmã!f' Palotinas. - 1954-196, -
11. 

10 IRMÃS CORAÇÃO DE MARIA - Sociedade das Filhas 
de Maria. - 1956-1967 - 7. 

11 IRMÃS PAULlNAS - Pia Sociedade das Filhas de São 
Paulo. - 1956-1969 - 12. 

12. IRMÃS FL. N. S. DA MISERICORDIA - Filhas de 
Nossa Senhora 
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13. IRMÃS OBLATAS - Irmãs Oblatas do Santíssimo Re
dentor. - 1954-1964 - 11. 

14. IRMÃS SACRAMENTINAS - Servas do Santíssimo Sa
cramento. - 1952-1967 - 14 . 

15. IRMÃS DO S . C. JESUS - Congregação das Irmãs do 
Sacre Coeur de Jesus. - 1957-1963 - 7. 

16. IRMÃS DO S. C. MARIE - Congregação das Irmãs do 
Sacre Coeur de Marie. - 1957-1969 - 25. 

17. IRMÃS MISSION ÁRIAS - Instituto das Missionárias de 
Jesus Cricificado. - 1957-1967 - 6. 

18. IRMÃS DOMINICANAS - Irmãs Dominicanas de Nos 
sa Senhora do Rosário de Monteils. - 1957-1964 - 8. 

19. IRMÃS BENEDITINAS (7). 
20. IRMÃS DO INSTITUTO B. V. MARIA - Instituto da 

Beatíssima Virgem. - 1962-1967 - 7. 
21. IRMÃS CARMELITAS - Irmãs Carmelitas. - 1959-

1967 - 4. 
22. IRMÃS DE S. ANDRÉ - Irmãs de Santo Andre. -

1960-1964 - 3. 
23. IRMÃS DO V. ENCARNADO - Irmãs do Sagrado Co

ração do Verbo Divino. - 1961-1969 - 8. 
24. IRMÃS SALVATORIANAS - Irmãs do Divino Salvador. 

1962-1969 - 4. 

25. IRMÃS DO AMOR DIVINO - Mensageiras do Amor 
Divino. - 1963-1964 - 5. 

26. IRMÃS F. N. S. DO S. CORAÇÃO - Congregação das 
Filhas do Sagrado Coração. - 1963 - 1. 

27. IRMÃS FELICIANAS - Irmãs Felicianas da Ordem Ter
ceira de São Francisco de Assis. - 1956-1967 - 6. 

28. IRMÃS BENEDITINAS - Irmãs Beneditinas. - 1967 
-2. 

29. IRMÃS CATEQUISTAS *. 
30. IRMÃS SERVAS DA ANUNCIAÇÃO - Congregação das 

Irmãs Servas de Nossa Senhora da Anunciação. - 1967 
-2. 

31. IRMÃS FR. SS.MA TRINDADE - Congregação das Ir
mãs Franciscanas da Santíssima Trindade. - 1938-1969 -
35. 

32. IRMÃS XAVERIANAS - Irmãs Missionárias de Maria. 
- 1969 - 1. 

33. Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo. 
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34. Missionárias Servas de Santo Antônio Maria Claret. 
1968 - 2. 

3S. Irmãs Operárias Catequistas de Jesus Sacramentado. 
1969 - 2. 

3.20.7. PASTAS DIVERSAS: 

3.20.7.1. [DOCUMENTOS] . 

Assunto: diversos. Período: 1894-1958. Documentos origi
nais e cópias do original. Construção do Seminário Espiscopal, 
cartas, subscrição para auxílio da construção de referido Semi
nário, notas fiscais, histórico completo do Seminário São José, 
programa para a bênção do novo Seminário São José, listas de 
sacerdotes e de seminaristas, Estatutos da; "Sociedade de São João 
Batista Vianney", fundada por Dom José de Camargo Barros, 
[Bispo Diocesano de Curitiba], Estatutos do Educandário Cura 
O'Ars, fundado por Dom Manuel da Silveira D'Elboux, [Arcebis
po Metropolitano de Curitiba], e outros. 

3.20.7.2. Editais C. M. 

Assuntos: editais, da Cúria Metropolitana de Curitiba, e ou
tros. Período: 1917-J964. Documentos originais e cópias do ori
ginal: editais da Cúria Metropolitana de Curitiba sobre festas, 
procissões, missas pontificais, o 20Q aniversário da Sagração Epis
copal de Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropo
litano de Curitiba, Te Deum no Dia Nacional de Ação de Gra
ças, e outros, comunicações, convites, e outros. 

3.20.7.3. ESTA TlSTICA. 

Assuntos: estatística. Instituição: Asilo São Luís. Período: 
1920-1968. Documentos originais e cópias do original: Serviço 
de Assistência Religiosa às Forças Armadas (SARFA), relató
rio das atividades catequéticas na Arquidiocese de Curitiba envia
do a Dom Manuel da Silveira D'Elboux [Arcebispo Metropuli
tano de Curitiba], Dados sobre o ensino do Catecismo, na refe
rida Arquidiocese, no ano de 1968, Questionário estatístico de 
base para 1968 sobre a organização, a vida religiosa, a popula
ção e o pessoal da Arquidiocese, Dados históricos do Asilo São 
Luís, cartas e requerimentos relacionados com o Asilo São Luis, 
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3.20.7.5. NUNCIATURA . 

Instituições: Nunciatura Apost6lica do Brasil e Sacra Con
gregatio de Seminariis et Studiorum. Período: 1965-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: cartas enviadas à N un
clatura Apostólica do Brasil comunicando o envio de cheques, do
cumentos acusando o recebimento dos mesmos, cartas, recibos do 
Banco Mercantil e Industrial do Paraná SI A, certificados de re
gistro do Departamento dos Correios e Telégrafos, ofícios, rela
ção das coletas e taxas devidas à Santa Sé no ano de 1965, re~
critos da Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universi
tatibus, documento que transmite, em anexo, o Breve Apostóli
co com que o Santo Padre concedeu o título de Assinante ao Só
lido Pontifício a Dom Manuel da Silveira D'Elboux [Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba], e outros. 

3.20.7.6. IRMÃOS MARISTAS. 

Congregação dos Pequenos Irmãos de Maria ou Irmãos Ma
ristas. Período: 1954-1967. Documentos originais e cópias do 
original: requerimento solicitando a nomeação de capelão, con
vite para a inauguração da parte nova do Colégio Santa Maria, 
inquéritos solicitando dados estatísticos, cartas e respostas dos in
quéritos, Resumos históricos do Colégio Paranaense - Interna
to, Breve histórico do Colégio Santa Maria, Hist6ricos do Colé
gio Marcelino Champagnat dos Irmãos Maristas - Alto das Mer
cês, Curitiba, Histórico da Congregação dos Pequenos Irmãos de 
Maria ou Irmãos Maristas, e outros. 

3.20.7.7. SEMINARIO MAIOR. 

Instituição: Seminário Maior Provincial Rainha dos Apósto
los. Período: 1959-1969. Documentos originais e cópias do ori
ginal: boletins de alunos do Studium Theologicum, nomeações de 
Professôres, Diretores Espirituais, Prefeitos de Estudos, Reitor, 
Vice-Reitor e do Conselho pro administratione Bonorum Tempo
ralum do Seminário Maior Provincial Rainha dos Apóstlos, bis-o 

tórico do referido Seminário, e outros. 

3.20.7.8. SEMINÁRIO SÃO JOS~. 

Instituição: Seminário Menor São José, em Orleans. Peno
do: 1961-1964. Documentos originais e cópias do o-iginal: no
meações de Professôres, eRitor, Mestre de Disciplhas e de Dire
tor Espiritual do Seminário 
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vite-programa da inauguração da primeira parte do Seminário 
São José, e outros. 

3.20.7.9. PIO BRASILEIRO. 

Instituição: Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Período: 1961· 
1970. Documentos originais e cópias do original: cartas envian
do somas em dinheiro destinadas ao Pontifício Colégio Pio Bra
sileiro, relação de taxas, intenções e coletas de missas, recibos do 
Banco Mercantil e Industrial do Paraná SI A, formulários e res
postas, e outros. 

3.20.7.10. O.V.S. 

Assunto: Obra das Vocações Sacerdotais, e outros. Período: 
1961-1970. Documentos originais e cópias do original: movi
mento financeiro mensal do SEMINÁRIO SÃO JOSÉ - CURI
TIBA, despesas semestrais de alunos da Arquidiocese [de Curiti
ba], ramalhete espiritual e contribuição das Filhas de Maria da 
Catedral Metropolitana de Curitiba para a Obra das Vocações 
Sacerdotais no ano de 1969, talões de pagamento de impôsto pre
dial e territorial urbano da Prefeitura Municipal de Curitiba, De
partamento de Fazenda, título e apólices de seguro contra incên
dio da Companhia de Seguros Minas-Brasil, cartas da LATEIN 
AMERIK - ZENTRUM, assinadas por D. Schindel e enviadas 
a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo [Metropolita
no] de Curitiba, remetendo cheques para bôlsas de estudos e 
aquisições da biblioteca do Seminário [São José], ordens de pa
gamento do Banco do Brasil SI A, do Banco Mercantil e Indus
trial do Paraná SI A, e de outros, relações mensais de doações à 
Sociedade de São Vicente de Paula, Bôlsa "Frederico Ozanan", 
prestações de contas dos sócios contribuintes da O.V.S., dupli
catas pagas, recibos, e outros, 

3.20.7.11. O - V-S. BALANCETES. 

Assunto: Obra das Vocações Sacerdotais. período: 1969-
1970. Documento original e cópias do original: receita e despe
~a mensal e resumos anuais. 

3.20.7.12. MITRA. 

Instituição: Mitra do Arcebispado de Curitiba. Assuntos: di
versos. Período: 1963-1970. Documentos originais e cópias de 
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territorial urbana, talões da Administradora Predial Ltda., car
tas, duplicatas pagas, talões do BAMERINDUS, recibos, notas 
promissórias pagas, apólice de seguro contra incêndio, lista de 
terrenos da Mitra do Arcebispado de Curitiba - Água Verde, 
lista de bens patrimoniais da referida Mitra, e outros. 

3.20.7.13. IPREC. RECIBOS. 

Instituição: Instituição de Previdência do Clero (lPREC). 
Período: 1965-1970. Documentos originais e cópias do original: 
cartas enviadas pelo Mons. José Maria Moss Tapajós, Diretor
Presidente, ao Pe. Paulo Iubel, Chanceler do Arcebispado, ofícios 
enviados pela Arquidiocese de Curitiba ao InstItuto de Previdên
cia do Clero (IPREC), talões de ordem de pagamento do Banco 
Mercantil e Industrial do Paraná SI A, aviso do Departamento 
dos Correios e Telégrafos, e outros. 

3.20.7.14. IPREC. BOLETINS. 

Instituição: Instituto de Previdência do Clero (IPREC). Pe
ríodo: 1967-1980. Documentos originais e cópias do original: 
circulares, Boletins do IPREC, relação de médicos credenciados, 
ofícios, cartas, formulários para contratos com médicos e inscri
ção de associados religiosos, Estatutos e Regulamento - IPREC, 
formulários do SAMAR, Serviço de Asistê:lcia Médico-Hospitalar, 
do IPREC, programa do 1 Q Encontro de representantes dioce
sanos junto ao Instituto de Previdência do Clero, na Casa Nos 
sa Senhora da Paz, Ipanema, GB, modêlo de Certificado de QUI
tação - SAMAR, e outros. 

3.20.7.15. AÇÃO SOCIAL. 

Assuntos: Ação Social, e outros . Período: 1966-1970. Du
cumentos originais e cópias do original: recibos de importâncias 
diversas para ajudar o pagamento de funcionária da Caritas Ar· 
quidiocesana de Curitiba, recibos do BAMERINDUS de letras 
de câmbio, talões de pagamento do Fundo Municipal de Tele
fones - Curitiba, e outros. 

3.20.7.16. CÚRIA. 

Instituição: Cúria Metropolitana de Curitiba. Assuntos: di
versos. Período: 1966-1970. Documentos originais e cópias do 
original: notas fiscais pagas, recibos, talões de remessa de mer
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3.20.7.17. UNIVERS. CATóLICA. 

Instituição: Universidade Católica do Paraná. Período: 1967. 
Documentos originais: resposta de inquérito enviada pelo Secre
tário da Faculdade de Direito, ofícios enviados pelos Secretários 
das Faculdades de Ciências Médicas e de Ciências Econômicas, 
informando o número de alunos matriculados, e relação de alu
nos matriculados em 1967 na Faculdade de Fisolofia, Ciências e 
Letras da Universidade Católica do Paraná. 

3.20.7.18. DIVERSOS. 

Assuntos: diversos. Período: 1967-1969. Documentos ongi
nais e cópias do original: canhotos de cheques a favor da Edi
tôr~ Vozes Ltda., notas fiscais pagas, recibos, ordens de pagamen
to do Banco Mercantil c Industrial do Paraná SI A, documen
to com o levantamento da REGIONAL SUL 2, cartas, balance
te d movimento - caixa - REGIONAL SUL 2 - CNBB, e 
outros. 

3.20.7.19. CORRESP. EXPEDIDA. 

Instituição: Cúria Metropolitana de Curitiba. Período: 1967-
1970. Documentos originais e cópias do original: cartas envia
das pelo Pe. Paulo Iubel - Chance~er do Arcebispado, pelo 
Mons. Boleslau Falarz, Vigário Geral da Arquidiocese [de Curi
tiba] e por + Emmanuel da Silveira D'Elboux, Archiepiscopus 
Curitibensis, atestado da. Cúria Metropolitana de Curitiba relativo 
a exame prestado, e outros. 

3 .20.7.20. CORRES. RECEBIDA. 

Assunto: correspondência recebida. Período: 1968-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: cartas recebidas pelo Pe. 
Paulo Iubel, Chanceler do Arcebispado, e por Dom Pedro Fe
daI to, [Bispo Auxiliar de Curitiba], certidão de batismo etc. 

3.20.7.21. ARCEBISPADO. 

Instituição: Arcebispado de Curitiba. Assuntos: diversos. 
Período: 1968-1970. 
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3.20.7.22. SEMINÁRIOS RELIGIOSOS. 

Período: 1969. Cópias do original: Curso Intensivo sob:-e 
a IGREJA EM TENSÃO. 

3.20.7.23. VIII C.E.N. 

Assunto: VIII Congresso Eucarísticp Nacional. PeríodO': 
1969-1970. Documentos originais e cópias do original: folhetos 
referentes ao VIII Congresso EucarCstico Nacional, em Brasnia, 
de 27 a 31 de maio de 1970, boletins informativos do referido 
Congresso, talões de inscrição de congressistas efetivos, notas fis
cais, cartas, circulares, lista das paróquias do interior e da ca
pital, talão de remessa de cheque a favor de Dom José Newton 
de Almeida Batista Pereira, [Arcebispo de Brasília]) pelo Ban
co Brasileiro de Descontos SI A, e outros. 

3.20.7.24. CIRCULARES. 

Assuntos: circulares, e outros. Período: 1969-1970. Do
cumentos originais e c6pias do original: circulares da Cúria Me
tropolitana enviadas pelo Mons. Boleslau Falarz, Vigário Geral, 
por + Manuel, Are. Metrop., por Dom Pedro Fedalto, Vigário 
Capitular, e pelo Pe. Paulo Iubel, Chanceler do Arcebispado, 
decreto comunicando que, estando vaga a Sede Arquiepiscopal 
de Curitiba, foi constituído o Conselho de Ecônomos, que admi
nistrariam os bens eclesiásticos, e outros. 

3.20.7.25. DECRETOS. 

Assuntos: decretos, circular e portarias. Período: 1969-
1970. Documentos originais e c6pias do original: decreto apro
vando a reforma dos estatutos da Associação das Senhoras de 
Caridade de São Vicente de Paula, decreto criando o órgão de 
Coordenação das Federações Marianas do Paraná, circular soli
citando relatórios diversos, portaria de nomeação da Coordena
ção Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade, portaria no
meando os membros da Coordenação Arquidiocesana do Apos
tolado dos Leigos na Arquidiocese de Curitiba, e outras. 

3.20.7.26. BALANCETES CÚRIA. 
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3.20.7.27. L'Osservatore [e] Romano. 

Assunto: L'Osscrvátore Romano. Período: 1969-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: cartas enviadas pelo Pe. 
Paulo lubel, Chanceler da Cúria Metropolitana de Curitiba à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Rio de Janeiro, 
GB, fichas de assinantes do L'Osservatore Romano em Português, 
recibos referentes ao pagamento de assinaturas, ordens de paga
mento pelo Banco Mercantil e Industrial do Paraná S.A., e outros. 

3 .20.7.28 . COLETAS. 

Assuntos: coletas, e outros. Período: 1969-1970. Documen
tos e cópias do original: cartas enviadas pelo Pe. Paulo lubel, Se
cretário do Arcebispado, ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em 
Roma, relação da coleta do último domingo de agosto de 1969, 
relatório das contribuições para o "Óbulo de São Pedro", rela
tório das contribuições para as Obras Diocesanas, relatório de 
coletas para a Campanha das Missões em 1969, e outros. 

3 .20.7 .29 . COLETAS ESPECIAIS. 

Assunto: coletas especiais. Período: 1970. Documento ori
ginal: carta agradecendo remessa da Arquidiocese de Curitiba em 
favor das Missões, e outras. 

3.20.7.30. D. Manuel. 

Pessoa a que se refere: D . Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo Metropolitano de Curitiba. Período: 190 t-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: carta, nota fiscal e da
dos biográficos. 

3 .20.7.31 . SOLUÇõES PENDENTES. 

Assunto: casos que demandam solução. Período: 1970. Do
cumento original: carta enviada a Dom Pedro Fedalto, Bispo [Au
xiliar] de Curitiba, solicitando autorização para a celebração de 
casamento religioso. 

3.20.7.32. DIVERSOS. 

3.20.7.33. DADOS ESTATíSTICOS. 
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3.20.7.34. RECORTES 22/2/1968 31. 7 .1969 [8]. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 687 artigos, repor
tagens e alguns clichês, e uma reportagem da Revista Panorama, 
intitulada Dom Manuel, o Arcebispo. Os recortes foram tirados 
dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, Diário do Paraná, O Es
tado de São Paulo, O Estado do Paraná, Fôlha de São Paulo, Ul
tima Hora, O Globo e Revista Panorama. Estão presos, com Du
rex, em 238 fôlhas fixas na pasta. Nas f<>lhas há indicação does) 
jornal(ais) e da(s) data(s.) Os recortes estão perfeitos e em or
dem cronológica decrescente. Última data-baliza: 31-7-1968. Eti
quêta da lombada da pasta com fitas adesivas: RECORTES 
22/2/1968 31-7-1969[8]. 

3.20.7.36. RECORTES. 01-08-1968 - 31·10-1968. 

Pasta com recortes de iornais. incluindo 562 artigos, rep"r
tagens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguin
tes jornais: O Estado de S. Paulo. O Estado do Paraná, Diário 
do Paraná e Gazeta do Povo. Estão presos, com durex, em 304 
folhas fixas na pasta. Nas folhas há indicação do (s) jornal (ais) 
e da(s) data(s). Os recortes estão perfeitos e em ordem crono
lógica decrescentJe. Etiqueta da lombada da pasta com fitas 
adesivas: RECORTES. 01-08-1968 - 31-10-1968. 

3.20.7.36. RECORTES. 01-11-1968 - 30-03-1969. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 666 artigos, repor
tagens e al~uns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado do Paraná, Diário do Paraná, Gazeta do Po
vo, O Estado de S. Paulo, Lar Católico, O Globo e Folha de 
São Paulo. Estão presos, com durex, em 266 folhas fixas na 
pasta. Nas folhas há indicação does) iornal(ais) e da(s) da
ta(s). Os recortes estão perfeitos e em ordem cronológica de
crescente. Etiqueta da lombada com fitas adesivas: RECOR
TES. 01-11-1968 - 30-03-69. 

3.20.7.32. [RECORTES. 06-04-1969 - 03-09-1969]. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 566 artigos, repor
tagens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado de S. Paulo, O Estado do Paraná, Gazeta do 
Povo, Diário do Paraná e O Globo. Estão presos com durex, em 
263 folhas fixas na pasta. Nas folhas há indicação does) 
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nal(ais) e da(s) data(s). Os recortes estão quase todos perfei
tos e em ordem cronológica decrescente. Não há etiqueta na 
lombada da pasta. 

3.20.7.38. DIVERSOS. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 468 artigos, repor
taiens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado de S. Paulo, O Estado do Paraná, Diário do 
Paraná e Gazeta do Povo. Estão presos, com durex, em 233 
folhas fixas na pasta. Nas folhas há indicação do(s) jornal(ais) 
e da(s) data(s). Os recortes estão quase todos perfeitos e em 
ordem cronológica decrescente. As datas balizas são: 19 de ou
tubro de 1969 e 30 de dezembro do mesmo ano. Etiqueta da 
lombada com fita adesiva: DIVERSOS. 

3.20.7.39. BOLETIM ECLESIASTICO. [RECORTES I 1969 
[1970] . 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 621 artigos, repor
tagens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado do Paraná, O Estado de S. Paulo, Diário do 
Paraná, Gazeta do Povo. Folha do Norte e Folha de São Paulo. 
Estão presos, com durex, em 281 folhas fixas na pasta. Nas fo
lhas há indicação do(s) jornal(ais) e da(s) data(s). Os recor
tes estão perfeitos e em ordem cronológica decrescente. As datas 
balizas são: 3 de janeiro de 1970 e 30 de abril do mesmo ano. 
Etiqeuta da lombada com fita adesiva: BOLETIM ECLESIASTI
CO. [RECORTES]. 1969. [1970]. 

3.21. ARQUIVOS DA SECRETARIA DA CÚRIA ME
TROPOLITANA DE CURITIBA: 

(Já citados no item 3.21). 

1.22. 

1.22.1. 

DOCUMENTOS EXISTENTES NO COFRE DA 
CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA: 

BREVES E FACULDADE.."\: 

13 (treze) Breves do Papa Leão XIII, manuscritos, em La
tim, feitos em pergaminho, com indicação, na maioria, do des
tinatário, Josepho de Camargo Barros, Presbytero Diocesis S. Pau
li .in Brasilia, depois Episcopo Curityben. de Parana. 
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algumas palavras latinas. sobre o conteudo. Estão quase todos 
perfeitos, completos e apresentam legibilidade boa ou ótima, de
pendendo das assinaturas. Os documentos foram assinados, ex
ceto um, por Aloisius, Cardo S ... , pelo M. Cardo Rampolla, por 
Nicolaus Marini, Sub. aBra ... , ou pelo Cardo de Ruggiero. Cons
tituem fonte para a história social, eclesiástica e administrativa. 
Apresentam, no final, um carimbo vermelho de LEO XIII.. PONTo 
MAX., com a efígie de São Pedro. 

Nr;> TITULO 

1 . Breve, de sI eleição p.a Bispo de Curitiba [Dom 
José de Camargo Barros] 

2 . Breve, concedendo, ad septenium, indulgência 
plenária aos fiéis de Curitiba, uma vez por ano, 
no dia em que o Ordinário prescrever Comunhão 

DATA: 

16-1-1894 

Geral 12-6-1894 

3 . Breve, concedendo, septenium. concedendo [I] 
faculdade para designar na Catedral e nas Ma
trIzes, um Altar Privilegiado em benefício da 
alma pela qual etc. 12-6-1894 

4. Breve, concedendo faculdade para aplicar indo 
pleno aos fiéis in art. mortis. 12-6-1894 

5 . Breve, concedendo a fac. de lucrarem os fiéis 
indo pleno por ocasião de [do] 1 Q Sínodo Dio-
cesano. 12-6-1894 

6. Breve, condendo Lconcedendo] a faculdade pa-
ra dar a Bênção Papal cl indo pl., 2 vezs por ano 12-6-1894 

7. Fac. de conceder "Indulg. Plenária" por ocasião 
da 1" missa solene na Sé e outras igrejas prin-
cipais, rite dispositis 12-6-1894 

8. Fac. concedendo semel indulg. pleno ao [aos] 
fiéis rite, dispositis, por ocasião da 1" visita pas-
toral 12-6-1894 

9 . Fac. conceder indulg. a crucifixos, imagens, etc. 
ad decenium 

10. Fac. de altas privil. 5 V. por semana em qual
quer altas 

11 . e 1 Fac. ad septenium condendi indo Pleno tem-

22-6-1894 

22-6-1894 

pore missionum, rite dispositis 12-6-1894 

12. Fac. de erigir "Vias Sacras" pro tempore 25-5-1895 

13. Fac. de usar "solideo" 
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3.22.2. OUTROS DOCUMENTOS. 

Documentos originais, c6pias, traduções e outros, manuscri
tos, em Latim ou Português, feitos em pergaminho, papel oficial, 
papel comum ou outro material. Estão todos perfeitos, completos 
e apresentam legibilidade boa ou ótima, dependendo das assinatu
ras. Constituem fonte para a história social, eclesiástica e adminis
trativa. As bulas apresentam selo de metal, preso por cordões, 
com as efígies de S. PAVLVS e S. PETRVS, separadas por uma 
cruz. No verso há uma pequena cruz e abaixo as inscrições PIVS 
PAPA XI, PIVS PAPA XII, JOANNES PAPA XXIII e PA VLVS 
PAPA VI. Há documentos com outros selos como: o selo branco 
das armas de ARMANDUS LOMBARDI ARCHIEPISCOPUS TIT. 
CAESARIENSIS PHlLIPP, de EMMANUEL DA SILVEIRA 
D'ELBOUX, ARCHlEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASI
LIA. e outros. 

1. [Bula da cnaçao da Província Eclesiás-

Tipo de Do
data cumen

to 

tica do Paraná. 10 de maio de 1926]. 10-05-19260rig. 
2. [Docum.ento da en~ega, por procura

ção, do Pálio Arquiepiscopal a Dom João 
Francisco BragaJ. 13-01-1927 orig. 

3 . [Bula do Papa Pio XI nomeando Dom 
Attico Eusebio da Rocha Bispo de San-
ta Maria]. 27-10-1922 orig. 

4. [Bula do Papa Pio XI nomeando Dom 
Attico Eusebio da Rocha Bispo de Cafe-
landia - São Paulo] . 17-12-1928 orig. 

5. [Bula do Papa Pio XI nomeando Dom 
Attico Eusebio da Rocha Arcebispo de 
Curitiba] . 16-12-1935 orig. 

6. [Documento apresentando Dom Attico 
Eusebio da Rocha, aos Bispos da Pro
víncia Eclesiástica, como o novo Arcebis-
po de Curitiba. 16-12-1935 orig. 

7. [Documento apresentando Dom Attico 
Eusebio da Rocha, ao clero e ao povo 
de Curitiba, como o novo Arcebispo]. 16-12-1935 orig. 

8 . [Carta aut6grafa do Papa Pio 
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tropolitano de Curtiba, pelo 2SQ aniver-
sário de sagração episcopal]. 16-02-1948 orig. 

9. [Tradução da carta aut6grafa do Papa 
Pio XII a Dom Attico Eusebio da Ro
cha, Arcebispo Metropolitano de Curi
tiba, pelo 26Q aniversário de sagração 
episcopal] . 16-02-1948 orig. 

10. [Carta-borrão resposta de + Attico, Ar
cebispo de Curitiba, a + Carlos Chiar
lo, Núncio Apost6lico - Rio de Janei-
ro] . 17-03-1948 

11. [Carta-borrão resposta de Dom Attico 
Eusebio da Rocha, Arcebispo de Curiti-
ba, ao Papa Pio XII]. 23-03-1948 

12. [Carta de Dom Attico Eusebio da Ro
cha, Arcebispo Metropolitano de Curi-
tiba, ao Papa Pio XII] . 30-03-1948 c6pia 

13. [Documento apresentando Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, ao clero e ao po
vo da cidade e da Arquidiocese de Curi-
tiba. como o novo ArcebiSpo] . 19-08-1950 orig. 

14. [Mensagem do Papa Paulo VI pelos 25 
anos de Episcopado de Dom Manuel da 
Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropoli-
tano de Curitiba]. 13-03-19650rig. 

15. [Tradução da mensagem do Papa Paulo 
VI pelos 25 anos de Episcopado de Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebis-
po Metropolitano de Curitiba]. 

16. [Bula do Papa Paulo VI concedendo, a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, o S6-

13-03-1965 trad 

lio Pontifício] . 27-03-1965 orig. 
17 . Programa [de homenagens a Dom Se

bastião Baggio, Núncio Apóst6lioo no 
Brasil e a Dom Manuel da Silveira D'EI
boux, Arcebispo Metropolitano de Curi-
tiba] . 31-03-1965 

18. [Placa comemorativa que a cidade de 
Curitiba ofereceu a Dom Manuel da Sil
veira D'Elboux, Arcebispo Metropolita
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19. [Decreto de + Carlos Chiarlo, Ntincio 
Apostólico no Brasil, subdelegando a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo Metropolitano de CUritiba, a 
execução da bula que criou o Cabido 
Metropolitano de CUritiba]. 24-10-1952 orig. 

20. [Bula do Papa Pio XII criando o Ca-
bido Metropolitano de CUritiba] 01-11-1952 orig. 

21 . [Tradução da bula do Papa Pio XII que 
criou o Cabido Metropolitano de CUri-
tiba]. 01-11-1952 trad. 

22 . [Decreto nomeando Dom Inacio Krause 
Bispo Auxiliar de CUritiba]. 15-07-1957 orig. 

23. [Mensagem do Papa João XXIII aos 
participantes do Congresso Eucarístico 
Nacional] . 02-04-1960 orig 

24. [Estatuto] . cópia 
25. [Pr6-mem6ria para a cerimônia de uma 

nova Arquidiocese, Diocese ou Prelazia 
"nullius", e para a tomada de posse do I" 
Arcebispo, Bispo, Prelado "nullius" ou 
Administrador Apost6lico]. 

APUCARANA 

26. [Bula do Papa Paulo VI nomeando Dom 
Romeu Alberti Bispo da Diocese de Apu-

cópia 

carana] . -02-1965 orig. 
27. [Decreto executorial de + Sebastião 

Baggio, Núncio Apostólico no Brasil, so-
bre a Diocese de Apucarana] . 19-03-1965 cópia 

28. TERMO DA INSTALAÇÃO CANôNI
CA DA NOVA DIOCESE DE APU-
CARANA. 28-03-1965 cópia 

29. TERMO DE POSSE DO EXMO. E 
REVMO. SR. DOM ROMEU ALBER
TI, PRIMEIRO BISPO RESIDENCIAL 
DA NOVA DIOCESE DE APutA-
RANA. 28-03-1965 cópia 

CAMPO MOURÃO. 

30. [Fotocópia da Bula do Papa 
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31. [Bula do Papa João XXIII nomeando 
Dom Eliseu Simões Mendes Bispo de 
Campo Mouriro]. 17-10-1959 orig. 

32. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Campo Mourão]. 25-03-1960 cópia 

33. ATA de instalação da nova diocese de 
CAMPO MOURÃO e de tomada de pos
se do primeiro Bispo Diocesano, Dom 
Eliseu Simões Mendes. 23-04-1960 cópia 

FOZ DO IGUAÇU 

34. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Manoel Ko[e]nner Prelado Ordinário, 
Pastor e Titular do Episcopado de Foz 
do Iguaçu]. 13-12-1947 orig. 

GUARAPUAVA. 

35. [Bula do Papa Paulo VI apresentando, 
ao Arcebispo de Curitiba, Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Dom Frederico 
Helmel, nomeado Bispo da Diocese de 
Guarapuava]. 19-03-1966 orig. 

36. [Ofício do Mons. Mário Tagliaferri, Au
ditor da Nunciatura Apostólica, para 
Dom Manuel da Silveira D'Alboux, Ar
cebispo de Curitiba, comunicando a no
meação do Padre Frederico Helmen, S. 
V. D., Bispo da recém-erigida Diocese de 
Guarapuava] . 22-03-1966 orig. 

37. [Decreto executorial de + Sebastião 
Baggio, Núncio Apostólico no Brasil, so-
bre a Diocese de Guarapuava]. 31-05-1966 cópia 

38. [Ofício de + S. Baggio, Núncio Apostó
lico no Brasil, para Dom Manuel da Sil
veira D'Alboux, Arcebispo Metropolita
no de Curitiba, notificando o envio da 
bula "Christi vices", que criou a Dioce
se de Guarapuava e do decreto de ere-
ção da Diocese] . 04-06-1966 orig. 

39. ATA DE INSTALAÇÃO DA NOVA 
DIOCESE DE GUARAPUAVA E DA 
POSSE DO PRIMEIRO BISPO DIO-
CESANO. 26-06-1966 
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JACAREZINHO. 

40. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Ernesto de Paula Bispo de Jacarezinho]. 22-11-1941 orig. 

41. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Geraldo de Proença Sigaud Bispo de J a-
carezinho] . 26-10-1946 orig. 

42. [Decreto modificando os limites entre a 
Arquidiocese de Curitiba, as Dioceses de 
Jacarezinho, Ponta Grossa e a Prelazia 
"Nullius" de Foz do Iguaçu]. 12-01-1956 cópia 

43. [Documento dando execução ao decre
to nQ 12-13-14156, de 12-1-1956, sobre a 
modificação de limites entre as Dioceses 
de Jacarezinho e de Ponta Grossa] . 23-03-1957 cópia 

44. [Bula do Papa João XXUI nomeando 
Dom Pedro Filipak Bispo de Jacarezinho]. 08-02-1962 orig. 

LONDRINA. 

46. [Bula do Papa Pio XII apresentando, a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo de Curitiba, Dom Geraldo Fer
nandes, nomeado Bispo da Diocese de 
Londrina] . 16-11-1956 orig. 

46. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Londrina]. 18-01-1957 orig. 

47. [Adendo ao Decreto executorial de + 
Armando Lombardi, Núncio Apostólico 
no Brasil, referente à bula que criou a 
Diocese de Londrina]. 16-02-1957 orig. 

48. [Ata da ereção da Diocese de Londrina, 
da Província Eclesiástica de Curitiba, no 
Estado do Paraná]. 17-02-1957 cópia 

49. [Ata da tomada de posse da Diocese de 
Londrina, da Província Eclesiástica de 
Curitiba, por Dom Geraldo Fernandes 
C.M.F.] . 17-02-1957 cópia 

MARINGA. 

50. [Bula do Papa Pio XII apresentando, a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo de Curitiba, Dom Jaime Luiz 
Coelho, nomeado Bispo de Maringá]. 03-12-1956 
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51. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Maringá]. 25-02-1957 cópia 

52. [Ata da ereção da Diocese de Maringá, 
da Província Eclesiástica de Curitiba, no 
Estado do Paraná]. 24·03-1957 cóph 

53. [Ata da tomada de posse de Dom Jai
me Luiz Coelho, Bispo de Maringá, Pro
víncia Eclesiástica de Curitiba, no Esta-
do do Paraná]. 24-03-1967 cópia 

PALMAS. 

54. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Palmas]. 01·03-1959 cópia 

55. [Tradução do decreto executorial de + 
Armando Lombardi, Núncio Apostólico 
no Brasil, sobre a Diocese de Palmas]. 01-03-1959 trad. 

56. ATA DA INSTALAÇÃO DO NOVA 
DIOCESE DE PALMAS. Palmas. 14-03-1959 cópia 

57. ATA DA TOMADA DE POSSE DE SUA 
EXCIA. REVMA. D. CARLOS EDUAR
DO SABOIA BANDEIRA DE MELO 
PRIMEIRO BISPO DA NOVA DIOCE-
SE DE PALMAS. 

PALMEIRA. 

58. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Carlos Saboia Bandeira. de Melo Prelado 
Ordinário, Pastor e Titular do Episcopado 

14-03-1959 cópia 

de Palmeira]. 13-12-1947 orig. 
50. [Fotocópia da bula do Papa Pio XII que 

criou as Dioceses de Palmeira e Xapecó]. 14-01-1958 
60. [Bula do Papa João XXIII ápresentan

do, a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, 
Arcebispo eMtropolitano de Curitiba, Dom 
Bernardo Nolker, nomeado Bispo da Dio-
cese de Paranaguá]. 

61. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 

07-01-1963 orig. 

sobre a Diocese de Paranaguá]. 22·02-1963 cóph 
62. ATA DE INSTALAÇÃO DA DIOCE

SE DE PARANAGUÁ E SEU 
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RO BISPO, DOM BERNARDO JOSÉ 
NOLKER, REDENTORISTA. 0606-1963 orig. 

PARANAVAt. 

63. [Ofício do Mons. Mário Tagliaferri, en
carregado de negócios a. i. da Nunciatura 
Apostólica do Brasil, para Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metro
politano de Curitiba, comunicando a 
criação da Diocese de Paranavaí]. 07-03-1968 orig. 

69. [Documento da SACRA CONGREGA
çÃO PRO EPISCOPIS, a Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metro
politano . de Curitiba, apresentando Dom 
Benjamim de Souza Gomes, nomeado 
Bispo de Paranavaí]. 20-04-1968 orig. 

65 . [Fotocópia do decreto executorial de + 
Sebastião Baggio, Núncio Apostólico no 
Brasil, sobre a Diocese de Paranavaí]. 29-06-1968 

PONTA GROSSA 

66. [Decreto NQ 12/56, de 4-10-1960, com o 
qual a SACRA CONGREGATIO CON
SISTORIAL modifica os limites entre a 
Arquidiocese de Curitiba e a Diocese de 
Ponta Grossa]. 04-10-1960 cópia 

67. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico ao Brasil, 
sobre a execução das determinações do 
Decreto NQ 12/56, de 4-10··1960]. 08-12-1960 orig. 

68. [Carta de + Armando Lombardi, Nún
cio Apostólico no Brasil a Dom Menuel 
da Silveira D'Alboux, Arcebispo Metro
politano de Curitiba, enviando documen-
tos] . 09-12-1960 orig. 

TOLEDO. 

69 . [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobra a Diocese de Toledo] . 06-01-1960 cópia 

70. [Carta de + Armando Lomoardi, Nún
cio Apostólico no Brasil a Dom Manuel 
da Silveira D'Alboux, Arcebispo Metro
politano de Curitiba, enviando documen-
tos referentes à Diocese de Toledo]. 14-01-1960 
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4. - CONCLUSÃO: 

Realizado o levantamento do acervo da Cúria Metropolitana de 
Curitiba, no período já referido, ficou evidenciado que ele apresenta 
apenas um livro do século XVIII, intitulado Paranaguá Irmandade 
Nossa Senhora Rosário. A documentação do século XIX é compos
ta de quarenta e seis livros diver:os, um caderno com o título Kalen
darium perpet in usum Diocesis Curytuben [sis[, três pastas diversas, 
dois maços de requerimentos, um maço de documentos diversos, al
guns breves do Papa Leão XIII, e outros documentos, sendo que o 
Boletim da Arquidiocese de Curitiba, antiga Diocese, começou a ser 
publicado em 1900. A maioria da documentação é do século atual, 
incluindo quinhentos e noventa e seis livros, sendo trezentos e dez de 
batizados, noventa e quatro de casamentos e cento e noventa e dois 
livros diversos, quatrocentas e oitenta e oito pasta~, sendo quatrocen
tas e quarenta com documentos e quarenta e oito sem documentos, 
vinte maços de requerimentos, vinte e três maços de relatórios semes
trais das paróquias, vinte e três maços de documentos diversos, qua
renta maços de jornais, dois rolos de documentos diversos, qnarenta 
e um rolos de justificações sumárias de batismos, e outras, diversos 
pacotes de documentos, sete cadernos com documentos diversos, se
te caixas com documentos diverso~, quatrocentos e quarenta e dois en
velopes e capas com documentos, documentos avulsos, plantas e pro
jetos, discos, lembranças do VII Congresso Eucarístico Nacional, fi
chário do Serviço Social da paróquia de Nossa Senhora de Guadalu
pe - Curitiba. material pertencente à biblioteca da Cúria Metropo
litana de Curitiba, setenta e um documento" guardados no cofre e cin
co fichários pertencentes à referida entidade. 

As coleções de livros de batizados e de casamentos constituem 
um patrimônio de grande importância para os estudos de demografia 
histórica, os quais possibilitarão um melhor conhecimento da evolu
ção de comunidades paranaenses. 

Embora seia a documentação do Arquivo da Cúria Metropolita
na de Curitiba de data recente, a sua existência e organização consti
tuem lição exemplar de como se deve preservar as fontes históricas, não 
somente pelo seu interê~se imediato, mas para o trabalho das futuras 
gerações de hi~toriadores. 
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* 
* * 

INTERVENÇÃO, 

Da prof.a Maria Luiza Marcílio (FFLC/ Assis, São Paulo), 

Indaga: 

Como eram feitos os registros de escravos e livres: em livros es
peciais ou em livros comuns? 

• 
• • 

RESPOSTA DA PROFESSORA ODAH REGINA GUIMARÃES 
COSTA. 

À ProP Maria Luiza Mareílio. 

Diz que os primeiros registros de batizados e de casamentos da 
Arquidiocese de Curitiba, existentes no Arquivo da Cúria Metropoli
tana da referida cidade, são de 1936. Há, porém, livros dos séculos 
XVIII e XIX, sendo que o mais antigo é o de Paranaguá, Irmandade 
Nossa Senhora do Rosário, com têrmos de abertura e de encerramen
to de 29 de "agôsto de 1763, as~inados por Francisco Pinheiro da Fon
seca, Visitado r, e com o n,o 1 de registro de 16 de junho de 1727 e 
o último de 1879. 

Declara, ainda, que não há livros específicos de registro de es
cravos. O livro n.O 9, Chronologieo S. Ped., relativo ao aldeamento 
indígena de São Pedro de Alcântara, com o 1.0 registro de 25 de mar
ço de 1855 e o último de 8 de abril de 1893, apresenta as seguintes 
referências: 

"Trabalho escravo: indígena e africano, Relações dos escra
vos pertencentes a São lerônimo remetidos para a Fábrica de Fer· 
ro de lpanema. Relação dos indígenas coroados e caiguás e In
truções". 
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