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Summary information

Repository: Secretaria-Geral do Ministério da Justiça - TESTE_51

Title: Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

ID: SENEJ

Date: 1822 - 1910 (date of creation)

Scope and content

Integram este fundo 8 séries , a saber: Iniciativas legislativas, Recursos Humanos, Negócios da Santa Sé,
Nomeação de dignitários religiosos, Párocos e Paróquias, Colegiadas, Bula da Santa Cruzada e Outra
documentação.

Notes

Title notes

Other notes

• Publication status: Draft
• Description identifier: secretaria-de-estado-dos-negocios-eclesiasticos-e-de-justica

Access points

• Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

Collection holdings

SENEJ-SENEJ/01 - lniciativas legislativas

Title: lniciativas legislativas

ID: SENEJ-SENEJ/01

Date: 1822 - 1878 (creation) (date of creation)
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Scope and content:

Este conjunto documental reune dois tipos de iniciativas legislativas sendo as primeiras, da
responsabilidade directa do Ministério e abarcam os diplomas legais que definem as suas atribuições
e que fixam e regulamentam as formas internas de organização e funcionamento e, a outra, da
responsabilidade de outros organismos do Estado inclui apenas dois diplomas legais atinentes a
organização do Conselho de Estado Administrativo e à reorganização da Secretaria de Estado da
Fazenda.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01 - 1 Iniciativas Legislativas do Ministério

Title: 1 Iniciativas Legislativas do Ministério

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01

Date: 1822-1878 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Sob esta designação enquadram-se os cinco diplomas que, sucessivamente, de 1822 a 1878, se
destinam a reorganizar e a estruturar as atribuições e as competências da Secretaria de Estado,
a definir os respectivos quadros de pessoal e a caracterizar as formas de nomeação, as funções
atribuídas e os direitos e deveres dos respectivos funcionários.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/001 - Regulamento Interior da
Secretaria de Estadodos Negócios da Justiça

Title: Regulamento Interior da Secretaria de Estadodos Negócios da Justiça

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/001

Date: 27/08/1822 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este regulamento visa instituir e regular o quadro de pessoal da Secretaria, definir as funções
atribuídas ao seu oficial maior, estabelecer a organização dos seus serviços em três seções e
num arquivo geral e especificar as atribuições cometidas a cada um destes sectores.
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Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/002 - Regulamento da Secretaria
de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

Title: Regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/002

Date: 08/11/1849 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este regulamento visa estabelecer e regular a distribuição e ordem dos trabalhos da Secretaria
e fixar as atribuições dos seus empregados na fase prévia á promulgação da lei geral destinada
a definir a organização de todos os ministérios e suas Secretarias. A Secretaria de Estado dos
Negócios Eclesiásticos é dividida em quatro Repartições: Central, Negócios Eclesiásticos,
Negócios da Justiça e Contabilidade, definem-se as respetivas atribuições e competências e
regulam-se os direitos e deveres dos funcionários.

Physical description: Papel

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/003 - Lei de D. Pedro V de 4 de
Julho de 1859 que autoriza o Governo a organizar definitivamente a Secretaria
de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça segundo as regras estabelecidas
no Decreto das Cortes Gerais de 28 de Dezembro de 1852

Title: Lei de D. Pedro V de 4 de Julho de 1859 que autoriza o Governo a organizar definitivamente
a Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça segundo as regras estabelecidas no
Decreto das Cortes Gerais de 28 de Dezembro de 1852

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/003

Date: 1859 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Carta de Lei pela qual D. Pedro V sancionou o Decreto das Cortes Gerais de 25 de Maio; esta
reorganização deu origem ao Decreto de 19 de Agosto de 1859.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/004 - Decreto Orgânico da
Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça de 21 de Outubro de
1869

Title: Decreto Orgânico da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça de 21 de
Outubro de 1869

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/004

Date: 1869 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Projecto de Decreto remetido ao Rei pelo Ministro da Justiça José Luciano de Castro com vista
a alcançar “por meio de prudentes e eficazes economias a redução das despesas públicas que o
estado do Tesouro indispensavelmente requer”;
nesta conformidade são suprimidos postos de trabalho de categoria superior, é extinta a
Repartição de Contabilidade, as funções do Secretário Geral ficam anexas a um dos lugares
de Director Geral e é proposta uma simplificação e desburocratização dos serviços. Os
Serviços da Secretaria Geral passam a limitar-se ao Gabinete do Ministro, às Direcções Gerais
dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça e à Repartição Central, dotada de uma Secção de
Contabilidade; são reestruturadas e simplificadas as funções desempenhadas pelos diferentes
órgãos e serviços da Secretaria, definido o seu quadro de pessoal e referenciadas as atribuições,
direitos e deveres dos seus funcionários, maiores e menores.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/005 - Decreto Orgânico da
Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça de 19 de Setembro de
1878 publicado no Diário do Governo nº214 de 23 de Setembro de 1878

Title: Decreto Orgânico da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça de 19 de
Setembro de 1878 publicado no Diário do Governo nº214 de 23 de Setembro de 1878

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/01-SENEJ/01/01/005

Date: 1878 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Por este diploma legal são, uma vez mais, reestruturados e ampliados os serviços da Secretaria
de Estado, dotados agora de uma nova Direcção Geral de Registo Civil e Estatística que se vem
juntar às já existentes dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça; o Serviço de Contabilidade é
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restabelecido como repartição autonóma , são reformuladas a forma de nomeação e as funções
do Secretário Geral e é ampliado o quadro de pessoal.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/02 - Iniciativas Legislativas da responsabilidade de
terceiros

Title: Iniciativas Legislativas da responsabilidade de terceiros

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/02

Date: 1848-1849 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Reúne apenas dois projectos de diplomas legais, um deles respeitante à organização do Conselho
de Estado Administrativo e, o outro, atinente à reorganização da Secretaria de Estado da Fazenda.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/02-SENEJ/01/02/001 - Organização do Conselho de
Estado Administrativo

Title: Organização do Conselho de Estado Administrativo

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/02-SENEJ/01/02/001

Date: 1848 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de documentação atinente à organização do Conselho de Estado Administrativo em
duas Secções, à nomeação das quatro comissões que o passam a constituir e ao funcionamento
da Secção de Contencioso Administrativo do Conselho de Estado; inclui ainda relações dos
vogais efectivos e suplentes das secções Administrativa e do Contencioso Administrativo
bem como, uma outra relativa à identificação dos vogais efectivos e suplentes das quatro
comissões – Comissão dos Negócios do Reino e da Guerra, Comissão dos Negócios de Justiça
Eclesiásticos e Estrangeiros, Comissão dos Negócios da Fazenda e Comissão dos Negócios da
Marinha e Ultramar.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/02-SENEJ/01/02/002 - Decreto de 10 de Novembro
de 1849 que reorganiza a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda

Title: Decreto de 10 de Novembro de 1849 que reorganiza a Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda

ID: SENEJ-SENEJ/01-SENEJ/01/02-SENEJ/01/02/002

Date: 1849 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Inclui duas cópias do Decreto de 10 de Novembro de 1849 antecedidas do relatório dos
Ministros e Secretários de Estado de todas as Repartições remetidas pela 1ª Secção da
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/02 - Recursos humanos

Title: Recursos humanos

ID: SENEJ-SENEJ/02

Date: 1823 - 1842 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto muito parcelar de documentação relativa à gestão corrente dos recursos humanos da
Secretaria de Estado e que reúne os juramentos necessários às suas tomadas de posse, uma coleção de
decretos atinentes a nomeações, exonerações e substituições e uma coleção diversificada de cédulas e
recibos.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/02-SENEJ/02/001 - Juramentos

Title: Juramentos

ID: SENEJ-SENEJ/02-SENEJ/02/001
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Date: 1823 - 1843 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Minutas dos Juramentos dos funcionários da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da
Justiça, nos termos das quais declaram não pertencerem nem nunca virem a pertencer a sociedades
secretas (1823) e de fidelidade à Carta Constitucional (1842).

Physical description: Papel.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/02-SENEJ/02/002 - Decretos de empregados da Secretaria de Estado
dos Negócios da Justiça

Title: Decretos de empregados da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça

ID: SENEJ-SENEJ/02-SENEJ/02/002

Date: 1823 - 1840 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto de nomeações, exonerações e substituições de funcionários da Secretaria de Estado; em
alguns - poucos - casos para além dos Decretos surgem os requerimentos e/ou as exposições que
sustentam as decisões tomadas.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/02-SENEJ/02/003 - Recibos

Title: Recibos

ID: SENEJ-SENEJ/02-SENEJ/02/003

Date: 1837 - 1842 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de um conjunto diversificado de recibos e de cédulas liquidadas a funcionarios do
Ministério pelo tesoureiro da Casa do Cofre do Montepio. Inclui, ainda, um mapa, relative ao ano
de 1841 das cédulas liquidadas e dos respectivos valores.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/03 - Negócios da Santa Sé

Title: Negócios da Santa Sé

ID: SENEJ-SENEJ/03

Date: 1848 - 1978 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Sob esta designação enquadra-se toda a documentação gerada pelos contactos com Roma e os seus
representantes na Corte sobre assuntos diversificados que respeitam ao provimento, a administração
e negócios da lgreja portuguesa que dependem do concurso e da decisão pontifícia. Inclui ainda
documentos relativos à concessão do beneplácito régio e à expedição de Bulas, Breves, Decretos,
Encíclicas e outros quaisquer despachos oriundos da mesma Santa Sé e que se destinam à aplicação no
Reino.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/01 - Registo de correspondência

Title: Registo de correspondência

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/01

Date: 1852 - 1850 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Esta subsérie esgota-se num único item destinado ao registo e assento
dos negócios com a Santa Sé e enquadra o expediente trocado entre o Governo e a Nunciatura,
autoridades civis e eclesiásticas sobre a nomeação de dignitários eclesiásticos, a confirmação
de prelados, a concessão de beneplácitos régios, a emissão de diplomas pontificios e pedidos e
remessas de documentação e informação.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/01-SENEJ/03/01/001 - Roma. Nunciatura, 2.ª série
n.º 1
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Title: Roma. Nunciatura, 2.ª série n.º 1

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/01-SENEJ/03/01/001

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02 - Diplomas Pontifícios

Title: Diplomas Pontifícios

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02

Scope and content:

A documentação em apreço reporta-se ao processo administrativo de concessão do beneplácito
régio e organiza-se pela remessa do diploma a aprovar, par um prelado diocesano, pelo núncio
apostólico ou pelas instancias nacionais junto da Santa Sé, pelo parecer da Procuradoria Geral da
Coroa e Fazenda, pela participação da decisão tomada, mediante carta circular, a todos os prelados
diocesanos e pela publicação da Portaria de concessão do respetivo beneplácito régio.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/001 - Carta Encíclica de 24 de
dezembro de 1874 anunciando o jubileu do Ano Santo ou Jubileu Universal

Title: Carta Encíclica de 24 de dezembro de 1874 anunciando o jubileu do Ano Santo ou Jubileu
Universal

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/001

Date: 1874-1875 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo é constituído por expediente trocado com as diferentes dioceses – Braga, Elvas,
Évora, Funchal, Lamego e Pinhel – solicitando a concessão do Beneplácito Régio e remetendo
exemplares da Carta Encíclica, pela Encíclica que pretendem publicar e pela comunicação de
autorização emitida em Portaria e remetida a todos os prelados diocesanos com excepção do de
Beja.
Note-se que na capa do processo existe uma anotação que refere que a Encíclica em causa foi
publicada em português e em latim no “Echo de Roma” nº70, de 1 de Fevereiro, pág. 294 a 303.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/002 - Carta Encíclica de 12 de
Março de 1881. Jubileu Extaordinário

Title: Carta Encíclica de 12 de Março de 1881. Jubileu Extaordinário

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/002

Date: 1881 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste processo apenas consta o ofício do Bispo de Lamego participando ao Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça a publicação, pelo Papa, de
uma indulgência plenária concedida a todos os católicos e solicitando o Régio Beneplácito,
a comunicação de agradecimento da Diocese de Portalegre pela sua concessão, o parecer de
concordância emitido pela Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e a carta circular remetida a
todos os prelados diocesanos atinente à participação da publicação da Portaria de Beneplácito
Régio.
Note-se que na capa do processo está inscrita uma observação que refere que a Portaria foi
publicada a 9 de Abril de 1881.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/003 - Carta Encíclica “Immortale
Dei Miserrentis Opus” enviada pelo Papa Leão XIII a todos os prelados com data
de 1 de Novembro de 1885

Title: Carta Encíclica “Immortale Dei Miserrentis Opus” enviada pelo Papa Leão XIII a todos os
prelados com data de 1 de Novembro de 1885

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/003

Date: 1885 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Inclui o ofício remetido pelo Patriarca solicitando a concessão do Beneplácito Régio necessário
à publicação da carta encíclica e enviando dois exemplares desta – em português e em latim
-, o parecer favorável da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda, a carta circular remetida a
todos os prelados diocesanos dando conta da próxima publicação da Portaria de concessão do
Beneplácito Régio e, ainda, uma nota manuscrita com declarações restritivas.
A Portaria de concessão do Beneplácito foi publicada a 24 de Dezembro de 1885.
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Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/004 - Carta Encíclica de 22 de
Dezembro de 1885 “Quod Autoritate Apostolica” que concedeu aos fieis católicos
uma indulgência plenária na forma de Jubileu no ano de 1886

Title: Carta Encíclica de 22 de Dezembro de 1885 “Quod Autoritate Apostolica” que concedeu aos
fieis católicos uma indulgência plenária na forma de Jubileu no ano de 1886

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/004

Date: 1886 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo consta o expediente trocado com o Cardeal Bispo do Porto solicitando e remetendo
o Beneplácito Régio atinente à carta encíclica, o parecer favorável da Procuradoria Geral da
Coroa e Fazenda, a carta circular remetida aos diferentes bispados autorizando a respectiva
publicação e as provisões e instruções enviadas por D.João Rebello Cardoso de Menezes,
arcebispo de Mitilene a todos os párocos e demais clero do Patriarcado.
Na capa do processo está inscrito que a Portaria de concessão do Beneplácito foi publicada a 9
de Fevereiro de 1886.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/005 - Carta Encíclica de “Per
Grata Nobis Accendit” de 14 de Setembro de 1886, dirigida pelo Papa Leão XIII
aos bispos portugueses em resposta à mensagem congratula-tória destes por
ocasião da celebração da Concordata de 23 de Junho de 1856

Title: Carta Encíclica de “Per Grata Nobis Accendit” de 14 de Setembro de 1886, dirigida pelo
Papa Leão XIII aos bispos portugueses em resposta à mensagem congratula-tória destes por
ocasião da celebração da Concordata de 23 de Junho de 1856

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/005

Date: 1886 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo está instruído com a tradução da Encíclica realizada pela Direcção Geral dos
Negócios Eclesiásticos, pelo expediente trocado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros
sobre a sua remessa e recepção e sobre o pedido de parecer urgente à Procuradoria Geral da
Coroa e Fazenda, pelo parecer favorável emitido pela referida Procuradoria, pela Portaria
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de concessão do Beneplácito Régio e pela correspondência trocada com os bispos do Porto
e de Beja dando a conhecer a carta encíclica e congratulando-se pela emissão do respectivo
beneplácito.
Na capa do processo está inscrito que a Encíclica foi publicada no Jornal do Comércio nº9861,
de 13 de Outubro de 1886.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/006 - Breve Pontifício de 26 de
Dezembro de 1887 “Salvatoris Ac Domini Nostri Jesu Christi” sobre as esmolas
dos fiéis para a conservação e defesa dos Lugares Santos

Title: Breve Pontifício de 26 de Dezembro de 1887 “Salvatoris Ac Domini Nostri Jesu Christi”
sobre as esmolas dos fiéis para a conservação e defesa dos Lugares Santos

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/006

Date: 1887-1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

do Breve, ao pedido de concessão do Beneplácito Régio e à remessa da circular a todos os
prelados diocesanos participando a autorização concedida à sua publicitação, dois exemplares
do referido breve – em latim e em português – e o parecer favorável da Procuradoria Geral da
Coroa e Fazenda.
Na capa do processo está registada a informação que indica que a Portaria de concessão do
Beneplácito Régio data de 23 de Março de 1888.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/007 - Breve Pontifício “Praclars
Divinae Gratiae Numere” de 3 de Fevereiro de 1888 que concede a todos os
bispos católicos a faculdade de usarem barrete roxo nas comemorações do
Jubileu do Santo Padre

Title: Breve Pontifício “Praclars Divinae Gratiae Numere” de 3 de Fevereiro de 1888 que concede
a todos os bispos católicos a faculdade de usarem barrete roxo nas comemorações do Jubileu do
Santo Padre

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/007

Date: 1888 (creation) (date of creation)
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Scope and content:

Deste processo consta a carta remetida pelo Bispo de Beja enviando o Breve, o pedido
de parecer à Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e que mereceu desta a respectiva
concordância, uma cópia do referido breve, em latim, um exemplar do jornal de Angra
do Heroísmo “O Peregrino de Lourdes” e a carta circular remetida a todos os bispados
participando a concessão do Beneplácito Régio
Na capa do processo está anotado que a Portaria concedendo o Régio Beneplácito foi publicada
a 12 de Maio de 1888.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/008 - Carta Circular remetida a
todos os bispos da urbe católica pela Suprema Congregação da Santa Inquisição
Universal de Roma a 20 de Fevereiro de 1888 sobre impedimentos dirimentes do
matrimónio

Title: Carta Circular remetida a todos os bispos da urbe católica pela Suprema Congregação da
Santa Inquisição Universal de Roma a 20 de Fevereiro de 1888 sobre impedimentos dirimentes do
matrimónio

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/008

Date: 1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo constam dois exemplares da circular – em português e em latim – o parecer da
Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda, o expediente trocado relativo à respectiva remessa
e recepção e, ainda, duas cartas emitidas pela Direcção Geral, a primeira, prevenindo o
Arcebispo Primaz de Braga de que “deverá aguardar a tal respeito as reais determinações que
oportunamente lhe serão comunicadas” e, a outra, dirigida a todos os bispados autorizando a
publicitação do diploma e ordenando a execução das limitações dispostas na referida circular.
Na capa do processo está anotado que a Portaria circular concedendo o Régio Beneplácito foi
publicada a 12 de Maio de 1888.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/009 - Encíclica “Quod
Anniversarius Sacerdotii Nostri” de Leão XIII de 1 de Abril de 1888 que
prescreve certos sufrágios na comemoração dos fiéis defuntos
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Title: Encíclica “Quod Anniversarius Sacerdotii Nostri” de Leão XIII de 1 de Abril de 1888 que
prescreve certos sufrágios na comemoração dos fiéis defuntos

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/009

Date: 1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo consta a correspondência trocada com a Bispo de Beja atinente à remessa da
Encíclica, ao pedido de emissão do Beneplácito Régio e à recepção da carta circular que
autoriza a respectiva publicação, o parecer da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e, ainda,
a carta circular remetida a todos os prelados diocesanos participando a emissão da Portaria de
concessão do Beneplácito.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/010 - Carta Encíclica de 20 de
Junho de 1888 “Libertas Prastantissimum Natura Homum” que versa sobre a
liberdade humana

Title: Carta Encíclica de 20 de Junho de 1888 “Libertas Prastantissimum Natura Homum” que
versa sobre a liberdade humana

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/010

Date: 1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo desta Encíclica dirigida pelo Papa Leão XIII a todos os prelados apenas consta o
ofício de remessa do Cardeal Bispo do Porto e o expediente trocado com Procuradoria Geral da
Coroa e Fazenda, solicitando e insistindo na emissão do respectivo parecer.
Na capa do processo existe uma nota que refere que a tradução da Encíclica foi publicada nos
números 20, 21 e 22 do Jornal “A Palavra”.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/011 - Decreto da Sagrada
Congregação dos Ritos de 1 de Novembro de 1888 que concede indulgência
plenária aos fiéis que no dia 31 de Dezembro praticarem os actos e recitarem as
orações que o mesmo Decreto indica

Secretaria-Geral do Ministério da Justiça - TESTE_51  Page 22



SENEJ Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

Title: Decreto da Sagrada Congregação dos Ritos de 1 de Novembro de 1888 que concede
indulgência plenária aos fiéis que no dia 31 de Dezembro praticarem os actos e recitarem as
orações que o mesmo Decreto indica

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/011

Date: 1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste processo consta a carta de remessa do Decreto da autoria do Bispo de Beja, o parecer
da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda, um exemplar do referido decreto e a circular
remetendo a todas as dioceses do Reino a autorização para a sua publicitação
Na capa do item está inscrito que a Portaria de concessão do Beneplácito Régio foi publicada a
12 de Dezembro de 1888.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/012 - Carta Encíclica de 25 de
Dezembro de 1888 “Exeunte Jam Anno”

Title: Carta Encíclica de 25 de Dezembro de 1888 “Exeunte Jam Anno”

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/012

Date: 1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este item enquadra a correspondência trocada com a Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda
remetendo a Carta Encíclica e solicitando a emissão do respectivo parecer, o parecer favorável
deste organismo e um exemplar do Jornal “A Palavra” onde se encontra integralmente
publicada.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/013 - Carta Encíclica
“Quamquam Pluries Jam Singulares” de 15 de Agosto de 1889

Title: Carta Encíclica “Quamquam Pluries Jam Singulares” de 15 de Agosto de 1889

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/013

Date: 1889 (creation) (date of creation)
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Scope and content:

Deste item consta apenas o expediente relativo ao envio da carta encíclica e ao pedido e
remessa do parecer, o parecer de concordância da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e a
carta circular remetida a todos os prelados diocesanos participando a concessão do Beneplácito
Régio.
Na capa do processo está inscrito que o Beneplácito Régio foi concedido pela Portaria circular
de 19 de Setembro de 1889.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/014 - Encíclica de 10 de Janeiro de
1890 “Sapientiae Christianae Revocari” de Leão XIII

Title: Encíclica de 10 de Janeiro de 1890 “Sapientiae Christianae Revocari” de Leão XIII

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/014

Date: 1890 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo apenas consta o pedido de parecer remetido à Procuradoria Geral da Coroa e
Fazenda acompanhada dos números 4 e 5 da revista quinzenal “instituições Cristãs” onde
a encíclica se encontra publicada e a carta do Bispo de Braga solicitando a concessão do
Beneplácito Régio.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/015 - Carta circular de 30
de Janeiro pela qual o Papa autorizou os prelados a dispensarem os fiéis da
obrigação de jejum e abstinência enquanto durar a epidemia – influenza – nas
suas dioceses

Title: Carta circular de 30 de Janeiro pela qual o Papa autorizou os prelados a dispensarem os fiéis
da obrigação de jejum e abstinência enquanto durar a epidemia – influenza – nas suas dioceses

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/015

Date: 1890 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Secretaria-Geral do Ministério da Justiça - TESTE_51  Page 24



SENEJ Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

Do processo consta o expediente trocado com os bispos de Évora e do Porto remetendo várias
versões da circular – em português e em latim – e solicitando a emissão do Beneplácito Régio,
o parecer favorável da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e um exemplar do jornal “A
Palavra” no qual se encontra publicada a referida circular.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/016 - Carta Encíclica “Cum
Festum Gloriosae Assumptionis” de 25 de Julho de 1890

Title: Carta Encíclica “Cum Festum Gloriosae Assumptionis” de 25 de Julho de 1890

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/016

Date: 1890 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste item consta o expediente atinente ao envio, pelo Cardeal Bispo do Porto, da carta
encíclica para emissão de Beneplácito Régio, a correspondência trocada com a Procuradoria
Geral da Coroa e Fazenda relativa ao pedido e à remessa do parecer, o parecer favorável deste
organismo, um exemplar da encíclica e a comunicação de concordância remetida a todos os
prelados diocesanos .
Na capa do processo está inscrito que o Régio Beneplácito foi concedido pela Portaria circular
de 7 de Agosto de 1890.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/017 - Carta circular de 20 de
Novembro de 1890 “Catholicae Ecclesia” de Leão XIII

Title: Carta circular de 20 de Novembro de 1890 “Catholicae Ecclesia” de Leão XIII

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/017

Date: 1890 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo consta o expediente trocado com o Bispo de Beja atinente à remessa da carta
circular e ao pedido de concessão do Beneplácito Régio, um exemplar traduzido da referida
carta, o parecer favorável da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e a participação enviada a
todos os prelados diocesanos dando conta da publicação da Portaria.
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Na capa do processo está referido que a Portaria circular foi objecto de publicação a 30 de
Novembro de 1890.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/018 - Carta circular “Novum
Argumentum Perspecti” que por ordem do Papa Leão XIII a Sagrada
Congregação dos Ritos mandou dirigir aos prelados diocesanos dando-lhes
conhecimento das Letras Apostólicas de 20 de Novembro de 1890

Title: Carta circular “Novum Argumentum Perspecti” que por ordem do Papa Leão XIII a Sagrada
Congregação dos Ritos mandou dirigir aos prelados diocesanos dando-lhes conhecimento das
Letras Apostólicas de 20 de Novembro de 1890

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/018

Date: 1890-1891 (creation) (date of creation)

Scope and content:

O processo inclui o ofício do Bispo de Beja remetendo a referida carta e solicitando a concessão
do Beneplácito Régio, um exemplar da carta circular “Novum Argumentum Perspecti” e o
parecer favorável da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda.
Na capa do processo está referido que a Portaria que concedeu o Beneplácito Régio foi
publicada a 5 de Março de 1891.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/019 - Carta Encíclica “Rerum
Novarum” de 15 de Maio de 1891

Title: Carta Encíclica “Rerum Novarum” de 15 de Maio de 1891

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/019

Date: 1891 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo enquadra um ofício do Bispo de Beja solicitando a emissão do Beneplácito
Régio, o expediente trocado com a Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda atinente à emissão
do respectivo parecer, o parecer deste organismo, a carta circular remetida a todos os prelados
diocesanos dando conta da autorização de publicitação e um exemplar do jornal “A Palavra” no
qual a Encíclica foi publicada.
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Na capa do processo está inscrita uma nota que refere que a Portaria de concessão do
Beneplácito data de 5 de Agosto de 1891.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/020 - Carta Encíclica dirigida
pelo Papa Leão XIII aos bispos de Portugal por ocasião do Congresso Católico de
Braga realizado em Agosto de 1891

Title: Carta Encíclica dirigida pelo Papa Leão XIII aos bispos de Portugal por ocasião do
Congresso Católico de Braga realizado em Agosto de 1891

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/020

Date: 1891 (creation) (date of creation)

Scope and content:

O processo está instruído com a tradução da Encíclica “Pastoralis Vigilantie”, com o parecer da
Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda favorável à respectiva publicação e com o expediente
trocado entre a Direcção Política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Procuradoria e o
Ministério e Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça relativa à sua remessa
e recepção; inclui ainda uma acta, em duplicado, das conclusões do Congresso de Braga.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/021 - Encíclica do Rosário de
Maria de 8 de Setembro de 1892 “Magnae dei Matris”

Title: Encíclica do Rosário de Maria de 8 de Setembro de 1892 “Magnae dei Matris”

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/021

Date: 1892 (creation) (date of creation)

Scope and content:

O processo apenas enquadra uma carta do Bispo de Bragança solicitando a concessão do
Beneplácito Régio, duas cópias traduzidas da Encíclica e o parecer favorável da Procuradoria
Geral da Coroa e Fazenda.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/022 - Carta Encíclica “Divium
Illud Munus” de 9 de Maio de 1894

Title: Carta Encíclica “Divium Illud Munus” de 9 de Maio de 1894

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/022

Date: 1894 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Neste item apenas consta a correspondência remetida pelo Cardeal Bispo do Porto solicitando
a emissão do Beneplácito Régio e o expediente trocado com a Procuradoria Geral da Coroa e
Fazenda solicitando e remetendo o parecer favorável.
Na capa do processo está referido que a Portaria circular concedendo o Beneplácito Régio foi
publicada a 1 de Junho de 1894.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/023 - Carta circular do Papa Leão
XIII dirigida a 7 de Fevereiro de 1895 aos bispos portugueses

Title: Carta circular do Papa Leão XIII dirigida a 7 de Fevereiro de 1895 aos bispos portugueses

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/023

Date: 1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste processo consta a remessa, por parte da Direcção Geral dos Negócios Políticos e
Diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de um memorando da Embaixada de
Portugal na Santa Sé relativo à discussão sobre assuntos religiosos que teve lugar na Câmara
dos Pares do Reino, o expediente trocado com a mesma Direcção Geral sobre a remessa de
uma nota do Núncio Apostólico acompanhada de cópia da carta do Papa dirigida aos bispos
portugueses e respectiva tradução e, ainda, o parecer sobre ela emitido.

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/024 - Breve Apostólico que
constituiu Santo António da cidade de Lisboa padroeiro da cidade e diocese de
Portalegre

Title: Breve Apostólico que constituiu Santo António da cidade de Lisboa padroeiro da cidade e
diocese de Portalegre

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/024

Date: 1896 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo apenas inclui a carta do Arcebispo e Bispo de Portalegre remetendo o Breve, o
parecer da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e duas versões traduzidas do mesmo breve.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/025 - Encíclica “E Supremi
Apostolatus Cathedra” do Papa Pio X de 3 de Dezembro de 1903

Title: Encíclica “E Supremi Apostolatus Cathedra” do Papa Pio X de 3 de Dezembro de 1903

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/025

Date: 1903 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Apenas inclui a carta do Arcebispo Primaz remetendo um exemplar da Encíclica e solicitando
o respectivo Beneplácito Régio, o parecer da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e a carta
circular enviada a todos os prelados diocesanos dando conta da publicação da Portaria.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/026 - Letras Apostólicas do Santo
Padre Pio X de 15 de Abril de 1905 acerca do ensino da doutrina cristã ao povo
“Acerbo Nimis ac Difficili Tempore”

Title: Letras Apostólicas do Santo Padre Pio X de 15 de Abril de 1905 acerca do ensino da
doutrina cristã ao povo “Acerbo Nimis ac Difficili Tempore”

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/026
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Date: 1905 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este item inclui a correspondência trocada com os bispos do Porto e de Beja e o Arcebispo
Primaz atinente ao envio da Encíclica, ao pedido de concessão do respectivo Beneplácito
Régio e a acusar a recepção da Portaria, o parecer favorável da Procuradoria Geral da Coroa e
Fazenda e a carta circular enviada a todos os prelados diocesanos dando conta da publicação da
Portaria.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/027 - Breve do Santo Padre Pio X
de 20 de Março de 1905 concedendo honras e privilégios especiais à Sé Primacial
de Braga

Title: Breve do Santo Padre Pio X de 20 de Março de 1905 concedendo honras e privilégios
especiais à Sé Primacial de Braga

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/027

Date: 1905 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Apenas inclui o parecer favorável da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e a carta de
concessão do respectivo Beneplácito Régio.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/028 - Carta Encíclica “Pascendi
Domini Gregis Mandatum Nobis” de 8 de Setembro de 1907

Title: Carta Encíclica “Pascendi Domini Gregis Mandatum Nobis” de 8 de Setembro de 1907

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/028

Date: 1907 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste processo atinente à publicação da Encíclica dirigida pelo Papa Pio X a todos os
patriarcas, arcebispos e.bispos católicos apenas consta o expediente trocado com a Procuradoria
Geral da Coroa e Fazenda remetendo a carta encíclica e solicitando a emissão do respectivo
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parecer, o parecer favorável deste organismo e a carta circular enviada a todos os prelados
diocesanos dando notícia da emissão do Beneplácito Régio.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/029 - Decreto da Sagrada
Congregação do Concílio de 2 de Agosto de 1907 sobre esponsais e matrimónios

Title: Decreto da Sagrada Congregação do Concílio de 2 de Agosto de 1907 sobre esponsais e
matrimónios

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/02-SENEJ/03/02/029

Date: 1907-1908 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Apenas inclui cópia do Decreto, o parecer da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda e o
despacho dele decorrente concedendo com algumas reservas o Beneplácito Régio “ficando,
porém expressamente ressalvadas a soberania das leis pátrias e os costumes louváveis do país”.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/03 - Nomeação do Núncio Apostólico

Title: Nomeação do Núncio Apostólico

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/03

Date: ? - 1883 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se do processo de nomeação do núncio apostólico Monsenhor
Vincenzo Vannutelli, em Novembro de 1883, instruído com o expediente trocado entre a Direcção
Política do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios
Eclesiásticos e de Justiça, o parecer sobre a forma e o estilo dos cinco breves de faculdades
que sustentam a sua atuação, a cópia da carta de informação destinada a limitar as faculdades
estabelecidas nos referidos breves em tudo quanto sejam "contrárias ás leis e costumes do Reino",
o ofício de remessa do programa cerimonial da audiência solene concedida pelo rei e recortes da
Gazeta de Lisboa e do Jornal llustrado atinentes à sua nomeação.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/03-SENEJ/03/03/01 - Nomeação do Núncio
Apostólico Monsenhor Vincenzo Vannutelli, Arcebispo de Sarda

Title: Nomeação do Núncio Apostólico Monsenhor Vincenzo Vannutelli, Arcebispo de Sarda

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/03-SENEJ/03/03/01

Date: 1883 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/04 - Estatutos da Sé Patriarcal

Title: Estatutos da Sé Patriarcal

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/04

Date: 1833 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se do processo relativo ao conflito entre o Cabido da Sé e o seu Mestre de Cerimónias, no
qual o Cabido contava com o apoio expresso do Cardeal
Patriarca. Este conflito foi provocado por, sem conhecimento do Patriarca, o mestre de cerimónias,
Jorge António da Rocha, ter dirigido à Santa Sé uma consulta, a 10 de fevereiro de 1898, propondo
alterações aos usos e costumes do culto religioso. Estas propostas mereceram o parecer negativo do
cabido e do cardeal mas foram aprovadas pela Sagrada Congregação dos Ritos.
Do processo consta a correspondência trocada entre o Cardeal Patriarca e o Perfeito da
Congregação do Concilio, um exemplar dos estatutos da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa,
dois ofícios do Núncio Apostólico, o parecer da Procuradoria Geral da Coroa e Fazenda que
defende a manutenção dos estatutos de 1862 e propõe a negação do Beneplácito Régio as
alterações agora introduzidas pela Cúria Romana. Face a esta decisão a Sagrada Congregação
propõe novas alterações, sujeitas a novo parecer da Procuradoria e que acabam, após negociações,
por dar origem a um Beneplácito Régio.

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/04-SENEJ/03/04/01 - Estatutos da Sé Patriarcal.
Conflito entre o Cabido da Sé e o seu Mestre de Cerimónias e Beneficiado Jorge
António da Rocha

Title: Estatutos da Sé Patriarcal. Conflito entre o Cabido da Sé e o seu Mestre de Cerimónias e
Beneficiado Jorge António da Rocha

ID: SENEJ-SENEJ/03-SENEJ/03/04-SENEJ/03/04/01

Date: 1898-1904 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/04 - Nomeação de dignitários religiosos

Title: Nomeação de dignitários religiosos

ID: SENEJ-SENEJ/04

Date: 1857 - 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Sob esta designação reúne-se um conjunto disperso de cinco itens relativos ao processo de nomeação
de dignitários religiosos - arcebispos, bispos e coadjutores - por apresentação régia e instituição
pontifícia organizados com as propostas, apresentadas ao Papa por carta régia, as bulas de nomeação,
os breves de faculdades e a fórmula de juramento referentes à confirmação do prelado pela Santa Sé
e os documentos atinentes a liquidação dos encargos com a nomeação, a solicitação de subsídios ou à
fixação da côngrua.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/001 - Nomeação do Cardeal Patriarca de Lisboa D.
Manuel Bento Rodrigues

Title: Nomeação do Cardeal Patriarca de Lisboa D. Manuel Bento Rodrigues

ID: SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/001

Date: 1857-1865 (creation) (date of creation)

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/002 - Nomeação de Emanuel Baptista da Cunha como
Arcebispo de Mitilene

Title: Nomeação de Emanuel Baptista da Cunha como Arcebispo de Mitilene

ID: SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/002

Date: 1888 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/03 - Nomeação e apresentação de D. António
Moutinho como Bispo de Portalegre

Title: Nomeação e apresentação de D. António Moutinho como Bispo de Portalegre

ID: SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/03

Date: 1907-1910 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/002 - Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Bento
Rodrigues a 26 de Setembro de 1869 e proposta de nomeação do seu sucessor D.
Américo Ferreira dos Santos Silva

Title: Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Bento Rodrigues a 26 de Setembro de 1869 e proposta
de nomeação do seu sucessor D. Américo Ferreira dos Santos Silva

ID: SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/002

Date: 1869 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/004 - Nomeação e apresentação do presbítero António
Alves Ferreira, cónego da Sé Patriarcal de Lisboa, como coadjutor e futuro sucessor
do Bispo de Viseu, D. José Dias Correia de Carvalho

Title: Nomeação e apresentação do presbítero António Alves Ferreira, cónego da Sé Patriarcal de
Lisboa, como coadjutor e futuro sucessor do Bispo de Viseu, D. José Dias Correia de Carvalho

ID: SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/004

Date: 1907-1910 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/005 - Nomeação e apresentação de D. António
Moutinho como Bispo de Portalegre

Title: Nomeação e apresentação de D. António Moutinho como Bispo de Portalegre

ID: SENEJ-SENEJ/04-SENEJ/04/005

Date: 1907-1910 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05 - Párocos e paróquias

Title: Párocos e paróquias

ID: SENEJ-SENEJ/05

Date: 1839 - 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este acervo documental é de tal forma parcelar e fragmentário, ao nível do
número das suas unidades constituintes, dos temas abordados e dos períodos
cronológicos que cobre cada um dos subconjuntos referenciados que se torna
impossível, pela sua análise, a busca de conclusões abrangentes e significativas
relativas ao relacionamento institucional estabelecido entre o Ministério e o clero paroquial. De facto,
a documentação identificada respeita apenas ao cadastro dos benefícios e beneficiários instituídos
de 1842 a 1850, à criação de paróquias, a nomeações e aposentações de párocos e a três processos
judiciais e administrativos destinados a dirimir divergências pontuais entre membros do clero e as
autoridades civis.
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Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/01 - Relações de párocos

Title: Relações de párocos

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/01

Date: 1839-1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este acervo documental e de tal forma parcelar e fragmentário, ao nfvel do número das suas
unidades constituintes, dos temas abordados e dos períodos
cronológicos que cobre cada um dos subconjuntos referenciados que se torna
impossível, pela sua análise, a busca de conclusões abrangentes e significativas
relativas ao relacionamento institucional estabelecido entre o Ministério e o clero paroquial. De
facto, a documentação identificada respeita apenas ao cadastro dos benefícios e beneficiários
instituídos de 1842 a 1850, à criação de paróquias, a nomeações e aposentações de párocos e a três
processos judiciais e administrativos destinados a dirimir divergências pontuais entre membros do
clero e autoridades civis.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/01-SENEJ/05/01/001 - Relações dos párocos
apresentados em benefícios eclesiásticos durante o Ministério de António
Bernardo da Costa Cabral

Title: Relações dos párocos apresentados em benefícios eclesiásticos durante o Ministério de
António Bernardo da Costa Cabral

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/01-SENEJ/05/01/001

Date: 1842-1850 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de uma relação elaborada pela Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e
de Justiça, em Abril de 1842, que referencia, para cada pároco, a data de concessão do seu
benefício, o nome do presbítero em causa e a igreja em que se encontra colocado.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02 - Criação de paróquias

Title: Criação de paróquias

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02

Date: 1900 - 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Reúne itens atinentes ao processo administrativo de criação de paróquias, instruídos com os
requerimentos dos interessados, as informações das autoridades civis - Junta da Paróquia, Câmara
Municipal e Governador Civil - e eclesiásticas, o parecer do Supremo Tribunal Administrativo e os
decretos que instituem a pretensão requerida.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/001 - Casal do Ouro no Cartaxo –
Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos

Title: Casal do Ouro no Cartaxo – Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/001

Date: 1900-1907 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Tem o processo início com uma representação dos habitantes do lugar de Casal do Ouro,
freguesia do Cartaxo, distrito de Santarém, que requerem a criação de uma paróquia própria e
independente da Igreja Matriz, se comprometem a sustentar a côngrua e demais emolumentos
e a satisfazer todas as formalidades legais inerentes à sua criação; inclui ainda os pareceres
negativos da Junta da Paróquia e do Governador Civil, a informação do Supremo Tribunal
Administrativo que concorda com os argumentos apresentados por aquelas entidades, um
memorando do Patriarcado de Lisboa favorável ao requerido pelos habitantes do Casal do Ouro,
a Provisão do Patriarca pela qual declara erecta a nova Paróquia e o Decreto real da sua criação
datado de 31 de Janeiro de 1907.

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/002 - Calhetas na Ribeira Grande
- Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem

Title: Calhetas na Ribeira Grande - Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/002

Date: 1907 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo consta notícia da representação dos moradores do lugar de Calhetas, freguesia
de Nossa Senhora dos Prazeres do Pico da Pedra, concelho de Ribeira Grande, distrito de
Ponta Delgada que requerem a criação de uma paróquia própria e se comprometem a suportar
os respectivos encargos, um memorando da Direcção Geral dos Negócios Eclesiásticos que
afirma existir um parecer favorável do Supremo Tribunal Administrativo, a confirmação
de inexistência de aumento de encargos para o Erário Público realizada pela Repartição de
Contabilidade, um parecer favorável do Paço Episcopal de Angra do Heroísmo e o Decreto real
da sua instituição publicado em Diário do Governo de 7 de Agosto de 1907.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/003 - São Salvador de Miranda do
Corvo – Paróquia de São João Baptista

Title: São Salvador de Miranda do Corvo – Paróquia de São João Baptista

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/003

Date: 1907-1908 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo constam diversas representações de moradores do concelho de Mirandela do
Corvo, bispado de Coimbra que requerem a extinção desta freguesia e a sua anexação à de
Miranda do Corvo, os pareceres do Arcipreste da Lousã e do Bispo de Coimbra, a informação
do Supremo Tribunal Administrativo e o Decreto real da sua instituição publicado em Diário do
Governo de 14 de Junho de 1908.

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/004 - Gafanha em Ílhavo –
Paróquia da Gafanha

Title: Gafanha em Ílhavo – Paróquia da Gafanha

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/02-SENEJ/05/02/004

Date: 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo consta a representação dos moradores do lugar de Gafanha, freguesia e concelho
de Ilhavo, os pareceres favoráveis da Bispo Conde de Coimbra e do prior de Ílhavo, da Junta
da Paróquia e da Câmara Municipal, a informação do Supremo Tribunal Administrativo e o
Decreto real da sua instituição publicado em Diário do Governo de 27 de Junho de 1910.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/03 - Concursos e candidaturas de párocos

Title: Concursos e candidaturas de párocos

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/03

Date: 1910 - ? (creation) (date of creation)

Scope and content:

Coleção de requerimentos de candidatura, presumivelmente indeferidos, de párocos a lugares
vagos em paróquias que pretendem ocupar.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/03-SENEJ/05/03/001 - Candidaturas de Párocos

Title: Candidaturas de Párocos

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/03-SENEJ/05/03/001

Date: 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto de requerimentos de candidatura de párocos a lugares abertos para concurso
documental sendo que, em alguns dos casos, os requerimentos são suportados com certidões
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que atestam o bom comportamento moral e o bom desempenho profissional dos requerentes;
em todos eles existe uma anotação manuscrita “não requereu em termos” o que permite concluir
tratar-se de candidaturas não aceites a concurso.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04 - Aposentação de pa

Title: Aposentação de pa

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04

Date: 1894 - 1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto de seis processos de aposentação de párocos de diferentes dioceses instruídos com os
recibos de descontos efetuados, autos de posse e certidões de tempo de serviço, o requerimento de
aposentação, o parecer da Direcção Geral da Contabilidade Pública do Ministério da Fazenda sobre
a regularidade dos descontos efetuados e a pertinência da pretensão requerida, o auto de remissão
e de resignação da última paróquia que ocuparam, o cálculo dos valores a atribuir e o despacho de
concessão da aposentação.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/001 - Aposentação do Pároco
Patrício Moniz

Title: Aposentação do Pároco Patrício Moniz

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/001

Date: 1894-1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Pároco na Freguesia do Espírito Santo da Eira, concelho do Cartaxo, diocese de Lisboa.

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/002 - Aposentação do Pároco
Romão José da Silva

Title: Aposentação do Pároco Romão José da Silva

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/002

Date: 1894-1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Pároco na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de Tavira, diocese do Algarve.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/003 - Aposentação do Pároco
Francisco Maria de Sousa Carvalho

Title: Aposentação do Pároco Francisco Maria de Sousa Carvalho

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/003

Date: 1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Pároco na Freguesia de Nossa Senhora da Encarnação do Caia, concelho de Elvas, diocese da
Évora.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/004 - Aposentação do Pároco João
de Morais

Title: Aposentação do Pároco João de Morais

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/004

Date: 1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Pároco na Freguesia de São Pedro, concelho de Tarouca, diocese de Lamego.
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Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/005 - Aposentação dedo Pároco
José Damião da Gama Fonseca e Sá

Title: Aposentação dedo Pároco José Damião da Gama Fonseca e Sá

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/005

Date: 1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Pároco na Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Forte Arcada, concelho de Sernecelhe,
diocese de Lamego.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/006 - Aposentação do Pároco José
dos Santos Arnaut

Title: Aposentação do Pároco José dos Santos Arnaut

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/04-SENEJ/05/04/006

Date: 1895 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Pároco na Freguesia de São Sebastião da Cumieira, concelho de Penela, diocese de Coimbra.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05 - Processos judiciais e administrativos

Title: Processos judiciais e administrativos

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05

Date: 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Secretaria-Geral do Ministério da Justiça - TESTE_51  Page 42



SENEJ Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça

Esta subsérie reúne um conjunto diversificado de três processos atinentes a um recurso hierárquico
remetido ao Supremo Tribunal Administrativo por anulação de um despacho de nomeação, ao
conflito entre o pároco da Freguesia de Aradas e a Comissão Paroquial e ao auto de investigação
sabre a atuação do pároco da lgreja de Alpendriz em Alcobaça.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05-SENEJ/05/05/001 - Recurso apresentado pelo
presbítero António Joaquim Pereira contra o Ministério e Secretaria de Estado
dos Negócios Eclesiásticos e Justiça

Title: Recurso apresentado pelo presbítero António Joaquim Pereira contra o Ministério e
Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e Justiça

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05-SENEJ/05/05/001

Date: 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste item consta o processo do Supremo Tribunal Administrativo no qual é recorrente
o presbítero António Joaquim Pereira e recorrido o Ministério e Secretaria de Estado dos
Negócios Eclesiásticos e de Justiça que solicita a suspensão do despacho ministerial que
declarou sem efeito a sua nomeação para a Paróquia de São Miguel de Boivães, concelho
da Ponte da Barca; este processo foi remetido pelo Tribunal ao Ministério para que este
fundamente a decisão tomada, a qual, no entanto, não se encontra junto ao processo.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05-SENEJ/05/05/002 - Conflito entre o pároco da
Freguesia de Aradas, subúrbio de Aveiro e a Comissão Paroquial da Freguesia

Title: Conflito entre o pároco da Freguesia de Aradas, subúrbio de Aveiro e a Comissão Paroquial
da Freguesia

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05-SENEJ/05/05/002

Date: 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este conflito entre a Comissão Paroquial e o pároco da freguesia de Aradas teve origem na
nomeação, efectuada por este último, de um sacristão menor de idade e, na decisão daquela de o
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mandar exonerar e de indicar um seu substituto; face à recusa do pároco em acatar esta ordem e
em entregar as chaves da igreja é decretada a sua prisão. Do processo consta a correspondência
– manuscrita e dactilografada – trocada entre o pároco, o Governador Civil de Aveiro, o Bispo
de Coimbra, a Direcção Geral dos Negócios Eclesiásticos e a Comissão Paroquial, a Portaria de
10 de Dezembro de 1880 que determina a competência do pároco relativamente à guarda das
chaves da igreja, a nota sobre o seu direito em nomear o sacristão e o parecer final da Direcção
Geral favorável à actuação do padre.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05-SENEJ/05/05/003 - Auto de investigação
administrativa sobre a atuação do pároco da Igreja de Alpendriz - Alcobaça

Title: Auto de investigação administrativa sobre a atuação do pároco da Igreja de Alpendriz -
Alcobaça

ID: SENEJ-SENEJ/05-SENEJ/05/05-SENEJ/05/05/003

Date: 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo consta a participação da Direcção Geral dos Negócios Eclesiásticos ao Patriarcado
de Lisboa da existência de um auto de investigação administrativa realizado pelo Administrador
do Concelho de Alcobaça à actuação do pároco da Igreja de Alpendriz, acusado de induzir
várias mulheres a seguirem a vida monástica e de pregar contra o regime republicano e
duas notas da mesma Direcção Geral propondo não só a sua substituição como também
a participação da ocorrência ao Delegado do Procurador da República para abertura de
procedimento criminal.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07 - Bula da Santa Cruzada

Title: Bula da Santa Cruzada

ID: SENEJ-SENEJ/07

Date: 1844 - 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

A documentação integrada neste conjunto documental enquadra apenas dez itens muito diversificados
nos temas abordados e fragmentários nos tempos cobertos que não facultam uma caracterização
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efectiva das formas internas de organização e funcionamento, das actividades desenvolvidas e
do grau efetivo de cumprimento dos objetivos a que se propunha a Bula da Cruzada; note-se que
apenas enquadram um registo parcelar dos seus negócios, a nomeação de um dos seus comissários
gerais, uma coleção incompleta de ornamentos e relações parcelares dos subsídios ordinários e
extraordinários, concedidos a alunos e às fábricas das Sés Catedrais.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/01 - Registo dos negócios da Bula

Title: Registo dos negócios da Bula

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/01

Date: 1844 - 1855 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Esta subsérie esgota-se num único item que enquadra um livro de registo dos negócios da bula
destinado ao assento dos relatórios, memorandos e da correspondência trocada com dignitários
civis e eclesiásticos, nacionais e estrangeiros, sobre a negociação, instituição e condução dos
negócios da Bula.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/01-SENEJ/07/01/001 - Registos dos Negócios da
Bula da Santa Cruzada

Title: Registos dos Negócios da Bula da Santa Cruzada

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/01-SENEJ/07/01/001

Date: 1844-1855 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste livro constam não só um conjunto de relatórios atinentes às negociações empreendidas
com a Santa Sé sobre a nova concessão da Bula da Cruzada, à organização da cobrança das
suas esmolas, às graças espirituais por ela concedidas e ao destino dos seus proventos, como as
resoluções pontificas e régias relativas à sua instituição e administração e, ainda, as disposições
e o expediente resultantes da condução dos respectivos negócios.

Publication status:
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Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/02 - Processo do Comissário Geral

Title: Processo do Comissário Geral

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/02

Date: 1855 - 1905 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Esta subsérie esgota-se num único item que enquadra o processo de nomeação de António Aires de
Gouveia como Comissario Geral da Bula da Cruzada, a apresentação régia e instituição pontifícia
do seu provimento como Arcebispo de Calcedónia, bem como reúne documentos atinentes á
liquidação dos encargos assumidos com o processo de nomeação e com a fixação dos vencimentos
a auferir.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/02-SENEJ/07/02/001 - Processo do Comissário
Geral da Bula da Cruzada

Title: Processo do Comissário Geral da Bula da Cruzada

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/02-SENEJ/07/02/001

Date: 1885-1905 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de documentação relativa ao Comissário Geral da Bula da Santa Cruzada, António
Aires de Gouveia, nomeado a 4 de Setembro de 1884, constituída pelo pedido e pela fixação
do vencimento a atribuir, por expediente trocado com a Direcção Geral dos Negócios Políticos
e Diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a Nunciatura Apostólica
atinente à sua nomeação, pelo Papa, como Arcebispo de Calcedónia, pelo Breve Apostólico de
faculdades, pela fórmula de juramento e pela conta dos encargos assumidos com a nomeação
atribuída.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/03 - Orçamentos
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Title: Orçamentos

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/03

Date: 1882 - 1910 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto de orçamentos das receitas e das despesas anuais da Junta Geral da Bula da Cruzada com
despachos de aprovação ministerial. Estes orçamentos, elaborados pela Junta eram examinados
pela Repartição de Contabilidade, posteriormente remetidos ao Tribunal de Contas para análise.
Após a recolha dos pareceres favoráveis ou da introdução das alterações consideradas pertinentes,
sujeitos a despacho ministerial e objecto de publicação.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/03-SENEJ/07/03/001 - Junta Geral da Bula da
Cruzada - Orçamentos

Title: Junta Geral da Bula da Cruzada - Orçamentos

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/03-SENEJ/07/03/001

Date: 1882-1900 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/03-SENEJ/07/03/002 - Junta Geral da Bula -
Orçamentos

Title: Junta Geral da Bula - Orçamentos

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/03-SENEJ/07/03/002

Date: 1906-1910 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/04 - Subsídios das Sés Catedrais

Title: Subsídios das Sés Catedrais
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ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/04

Date: 1868 - 1881 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Sob esta designação enquadra-se um conjunto de processos atinentes a pedidos extraordinários
de subsídios destinados a encargos diversos com o culto, à compra de paramentos e alfaias e á
execução de obras requeridas pelas fábricas das Sés Catedrais de Angra, Horta, Funchal, Elvas,
Bragança e Viseu, instruídos com o requerimento solicitando o subsídio sustentado por um
memorando do bispo, pelo parecer da Junta Geral da Bula da Cruzada e por um mapa justificativo
das despesas a realizar, submetido a informação da Direcção Geral dos Negócios Eclesiásticos e da
Repartição de Contabilidade e a despacho de concessão ministerial.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/04-SENEJ/07/04/001 - Bispados de Angra, Horta e
Funchal

Title: Bispados de Angra, Horta e Funchal

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/04-SENEJ/07/04/001

Date: 1868-1871 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/04-SENEJ/07/04/002 - Junta Geralda Bula.
Orçamentos

Title: Junta Geralda Bula. Orçamentos

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/04-SENEJ/07/04/002

Date: 1868-1881 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05 - Alunos subsidiados
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Title: Alunos subsidiados

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05

Date: 1877 - 1880 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto de processos de alunos que requerem à Junta Geral da Bula da Cruzada, um subsídio
para frequentaram o seminário, realizarem estudos teológicos ou para fazerem face as despesas
da sua carreira. Os processos eram instruídos com o requerimento do interessado, certificados
de habilitações e de frequência, com atestados atinentes às suas dificuldades financeiras e á sua
boa conduta moral e com uma escritura de fiança, após o que eram remetidos à Junta Geral para
obtenção de parecer e o despacho
ministerial.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/001 - Alunos susidiados do ano de
1877

Title: Alunos susidiados do ano de 1877

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/001

Date: 1877 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/002 - Alunos susidiados do ano de
1878

Title: Alunos susidiados do ano de 1878

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/002

Date: 1878 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/003 - Alunos susidiados do ano de
1879

Title: Alunos susidiados do ano de 1879

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/003

Date: 1879 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/004 - Alunos susidiados do ano de
1880

Title: Alunos susidiados do ano de 1880

ID: SENEJ-SENEJ/07-SENEJ/07/05-SENEJ/07/05/004

Date: 1879 (creation) (date of creation)

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08 - Outra documentação

Title: Outra documentação

ID: SENEJ-SENEJ/08

Date: 1834 - 1905 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Sob esta designação enquadra-se um conjunto disperso de itens, de conteúdos e proveniências diversas
que foram aqui reunidos apenas por não se enquadrarem em qualquer dos conjuntos documentais
acima descritos, por isso, a relevância intrínseca de que se revestem e a especificidade das matérias
abordadas determinou a sua descrição individualizada.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/001 - Relatório acerca das cadeias
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Title: Relatório acerca das cadeias

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/001

Date: 1834 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Relatório elaborado pela Comissão encarregue do melhoramento das cadeias de Lisboa, de 1834,
remetido à Câmara dos Deputados pelo Conselheiro Secretário Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Luís José de Sá e Vasconcelos.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/002 - Registo dos oficios expedidos pela Contadoria do
Ministério da Justiça

Title: Registo dos oficios expedidos pela Contadoria do Ministério da Justiça

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/002

Date: 1835-1837 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Copiador de ofícios expedidos pela Contadoria sobre assuntos diversificados atinentes à
organização financeira dos serviços, à liquidação de pagamentos em falta, a autorizações
de dispêndios, a pedidos e remessas de orçamentos e a solicitações e ao envio de normas e
procedimentos.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/003 - Mapas do movimento da receita e da despesa
dos hospitais regimentais de Janeiro de 1846 a Dezembro de 1848

Title: Mapas do movimento da receita e da despesa dos hospitais regimentais de Janeiro de 1846 a
Dezembro de 1848

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/003

Date: 1846 - 1848 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Colecção de mapas remetidos pela Repartição do Conselho de Saúde do Ministério da Guerra
destinados ao registo da demonstração da despesa realizada e da receita cobrada, como também
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ao assento do movimento dos doentes – existentes, entrados, curados, evacuados e mortos -
referenciando, para cada um, a respetiva arma.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/004 - Cofre dos Órfãos – Comarca de Setúbal

Title: Cofre dos Órfãos – Comarca de Setúbal

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/004

Date: 1847 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de documentação atinente à entrega do dinheiro do Cofre dos Órfãos da comarca de
Setúbal depositado no Banco de Portugal, constituída por uma certidão que iden-tifica João
Sezinando de Freitas como o fiel depositário da arca “que serve para arrecadar dinheiro, peças de
ouro e prata e mais objectos preciosos pertencentes aos órfãos”, pelo recibo discriminativo dos
valores depositados no ban-co, pelo requerimento de Manuel José da Silva Leão que comprova
estar habilitado para receber do Cofre uma quantia que legalmente lhe pertence, por uma
procuração por ele emitida a favor de José Joaquim de Almeida Didier e pelo livro de registo e
respectivos recibos dos valores existentes e dos movimentos efectuados no Banco de Portugal.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/005 - Assento dos Irmãos do Santíssimo

Title: Assento dos Irmãos do Santíssimo

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/005

Date: 1850-1879 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de um livro de registo dos irmãos e irmãs do Santíssimo Sacramento da Freguesia de
Loures, mandado elaborar em 1850, sendo mesários – juiz: José Inácio de Miranda; procurador:
João Leandro Fernandes Freire; es-crivão: António Lourenço e tesoureiro: João Duarte. O livro
está organizado com um índice dos lugares da freguesia que remete para as folhas onde se
encontram registados os respectivos irmãos e lançados os cargos que ocuparam, os pagamentos de
quotas realizados e, eventualmente, o seu falecimento, transferência ou abandono.
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Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/006 - Conventos

Title: Conventos

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/006

Date: 1858-1892 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo inclui duas representações das câmaras municipais de Vila do Conde e de
Mangualde contra a extinção de conventos de religiosas em 1858 e 1859 e uma relação dos
subsídios concedidos aos conventos entre os anos de 1881 e 1892.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/007 - Circular de 17 de Novembro de 1887 remetida
pelo Arcebispo de Larissa D. João Rebelo Cardoso de Menezes do Arcebispado de
Lamego aos párocos da sua diocese

Title: Circular de 17 de Novembro de 1887 remetida pelo Arcebispo de Larissa D. João Rebelo
Cardoso de Menezes do Arcebispado de Lamego aos párocos da sua diocese

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/007

Date: 1887-1888 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Conjunto documental constituído pela circular de 17 de Novembro destinada a caracterizar o
número e tipo de paroquianos da diocese, a avaliar o seu grau de cumprimento dos preceitos da
fé, a registar o número de igrejas e capelas existentes, a referenciar as irmandades, confrarias e
outras associações religiosas e a identificar as escolas e respectivos alunos; por uma outra circular
exortando os párocos a prestar as informações necessárias ao recenseamento da população agrícola
e pecuária, por notas, expediente e memorandos atinentes às críticas de que se fez eco a imprensa
local sobre a Circular de 17 de Novembro por considerar que esta configurava uma tentativa de
devassa da vida privada dos paroquianos, pelo memorando do bispado de Lamego fundamentando
as razões que presidiram à elaboração da referida circular, pela Portaria, publicada em Diário
do Governo de 30 de Dezembro de 1887, por um abaixo-assinado dos membros do cabido da
Sé Catedral de Lamego, do corpo docente do seminário diocesano e dos capelães da mesma Sé
solidarizando-se com D. João Cardoso de Menezes, por um artigo publicado no jornal de Lamego,
“O Progresso” da autoria do Vigário Geral e pela Provisão, expedida pelo Arcebispo, a todos os
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párocos da sua diocese esclarecendo sobre os objectivos presentes à sua inquirição e refutando
todas as acusações de que foi alvo.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/008 - Queixas contra as arbitrariedades e abusos
cometidos pelo Conservador da comarca de Magualde João Baptista de Castro

Title: Queixas contra as arbitrariedades e abusos cometidos pelo Conservador da comarca de
Magualde João Baptista de Castro

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/008

Date: 1889 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de um queixa, apresentada pelos proprietários da comarca de Mangualde, contra os abusos
e arbitrariedades cometidos pelo Conservador da mesma comarca João Baptista de Castro.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/009 - Herança da Condessa de Camaride

Title: Herança da Condessa de Camaride

ID: SENEJ-SENEJ/08-SENEJ/08/009

Date: 1905 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste processo consta uma carta remetida pelo Director da Associação Missionária dos Padres
do Espírito Santo ao Ministro na qual participa que três padres membros da referida associação
desistem dos legados com que haviam sido contemplados no testamento da Condessa de Camaride
e uma certidão emitida pelo escrivão da 6ª Vara Cível da comarca de Lisboa que certifica que os
mesmos legatários nunca repudiaram oficialmente o seu legado pelo que, no mapa de partilhas,
lhes foi liquidado o referido valor.

Publication status:

Draft
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SENEJ-SENEJ/06 - Colegiadas

Title: Colegiadas

ID: SENEJ-SENEJ/06

Date: 1835 - 1903 (creation) (date of creation)

Scope and content:

A documentação constante neste conjunto reúne um conjunto de dados atinentes à caracterização
do estado e circunstâncias especificas da criação, funcionamento e extinção das colegiadas, a
identificação dos seus beneficiários, a natureza dos respetivos beneficios, a demonstração dos seus
rendimentos - em propriedades, géneros e dinheiro - e respectivos encargos e ao destino a dar aos bens
remanescentes, sempre que estes existissem.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/001 - Colegiadas. Pinhel

Title: Colegiadas. Pinhel

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/001

Date: 1848-1849 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo enquadra apenas correspondência atinente a pedidos de dados requeridos pela
Direcção Geral dos Negócios Eclesiásticos sobre a criação, rendimentos e encargos das Colegiadas
existentes no bispado e pela resposta da diocese que afirma não possuir qualquer colegiada.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/002 - Colegiadas. Viseu – Colegiada de Santo André
de Ribeira de Aves

Title: Colegiadas. Viseu – Colegiada de Santo André de Ribeira de Aves

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/002

Date: 1836 - 1842 (creation) (date of creation)

Scope and content:
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Do processo apenas consta uma relação dos rendimentos e dos beneficiários da Colegiada e um
memorando do Bispo de Viseu com dados parcelares sobre a sua criação, rendimentos e encargos
e com a notícia de que a sua extinção, determinada pela ausência de rendimentos, data da abolição
dos dízimos de 1834.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/003 - Colegiadas do Patriarcado de Santarém –
Paróquia e Colegiada de São Martinho, Freguesia de Santa Maria de Alcáçova,
Freguesia de São Julião e de São Lourenço, Colegiada de São Baptista de Alfange,
Paróquia de São Mateus, Paróquia e Colegiada de Santa Cruz

Title: Colegiadas do Patriarcado de Santarém – Paróquia e Colegiada de São Martinho, Freguesia de
Santa Maria de Alcáçova, Freguesia de São Julião e de São Lourenço, Colegiada de São Baptista de
Alfange, Paróquia de São Mateus, Paróquia e Colegiada de Santa Cruz

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/003

Date: 1837 - 1853 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Do processo constam cópias autenticas das provisões que sustentaram a supressão das paróquias
e das colegiadas e a incorporação dos respectivos bens, com algumas restrições, no património do
Seminário Patriarcal, os documentos atinentes à reclamação do beneficiário da colegiada extinta
de São Martinho e os referentes ao litígio entre o pároco da Freguesia de Santa Luzia e anexas e a
Junta da Paróquia devido à imposição, por esta última, da entrega dos cartórios, livros e alfaias das
referidas igrejas.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/004 - Colegiadas – Patriarcado. Arruda: Nossa
Senhora da Salvação

Title: Colegiadas – Patriarcado. Arruda: Nossa Senhora da Salvação

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/004

Date: 1842-1870 (creation) (date of creation)

Scope and content:
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Do processo consta uma nota da Direcção Geral dos Próprios Nacionais sobre os rendimentos
e beneficiários da Colegiada de Nossa Senhora da Salvação, um conjunto de memorandos do
Seminário Patriarcal de Santarém que reclama contra a não incorporação dos seus bens na dotação
do seminário e, ainda, uma colecção de documentos atinentes à morte do beneficiário da colegiada,
ao arrolamento e avaliação dos seus bens, à integração dos foros nos Próprios Nacionais e à
caracterização descriminada dos bens, rendimentos e encargos existentes.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/005 - Colegiadas de Évora - Misericórdia da Vila de
Borba, São Tiago, Matriz e São Pedro de Évora Monte, Arraiolos, Santo Antão,
Alcáçovas e Matriz de Alcácer do Sal

Title: Colegiadas de Évora - Misericórdia da Vila de Borba, São Tiago, Matriz e São Pedro de Évora
Monte, Arraiolos, Santo Antão, Alcáçovas e Matriz de Alcácer do Sal

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/005

Date: 1845-1848 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este conjunto documental, organizado por colegiada, reúne os documentos atinentes à
caracterização do estado e circunstâncias específicas da criação e funcionamento de cada
uma delas, à identificação dos seus beneficiários e à natureza dos respectivos benefícios e à
demonstração dos seus rendimentos – em propriedades, géneros e dinheiro – e respectivos
encargos; em alguns dos processos existem ainda cópias dos diplomas que sustentam quer os
benefícios instituídos quer os direitos dos seus beneficiários.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/006 - Colegiadas de Évora – São Mamede. Mapas de
rendimentos

Title: Colegiadas de Évora – São Mamede. Mapas de rendimentos

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/006

Date: 1845-1849 (creation) (date of creation)

Scope and content:
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Este processo enquadra um memorando sobre a Colegiada abandonada desde 1834 e um conjunto
de mapas demonstrativos dos rendimentos da Paróquia e da Freguesia de São Mamede em
propriedades, dinheiro e géneros.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/007 - Colegiadas de Leiria: esclarecimentos gerais –
Colegiadas de Nossa Senhora da Misericórdia de Ourém e São João, Santa Maria e
São Pedro em Porto de Mós

Title: Colegiadas de Leiria: esclarecimentos gerais – Colegiadas de Nossa Senhora da Misericórdia de
Ourém e São João, Santa Maria e São Pedro em Porto de Mós

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/007

Date: 1845-1850 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo enquadra um conjunto de documentos atinentes a estas colegiadas constituídos quer
pelos diplomas régios datados de 8 de Junho de 1849 e 14 de Fevereiro de 1850 que determinaram
a sua extinção quer pela correspondência trocada entre o Bispo de Leiria, o Governador do
bispado, a Secretaria de Estado e o Tesouro Público atinente à sua instituição, ao processo
administrativo da sua supressão e à anexação dos seus bens; inclui, ainda, memorandos e notas
de esclarecimento sobre a instituição, condições, encargos, bens, rendimentos e beneficiários das
colegiadas.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/008 - Colegiadas de Braga – Colegiadas de Santa
Maria Maior em Viana do Castelo, São Tomé na Covilhã, Santa Maria dos Anjos
em Ponte de Lima, São João Baptista em Vila do Conde, Santa Maria Maior em
Chaves, Santa Maria em Torre de Moncorvo, São Miguel em Freixo de Espada à
Cinta e São Mamede em Mogadoro – todas extintas

Title: Colegiadas de Braga – Colegiadas de Santa Maria Maior em Viana do Castelo, São Tomé na
Covilhã, Santa Maria dos Anjos em Ponte de Lima, São João Baptista em Vila do Conde, Santa Maria
Maior em Chaves, Santa Maria em Torre de Moncorvo, São Miguel em Freixo de Espada à Cinta e
São Mamede em Mogadoro – todas extintas

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/008
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Date: 1845-1872 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este conjunto documental, organizado por colegiada, integra, para cada uma, os dados atinentes
aos diplomas legais que sustentaram a sua instituição e privilégios, relações nominais de
beneficiários, respectivos benefícios e direitos que lhes assistem, inventários dos capitais, foros,
alfaias, paramentos, livros e outros objectos que lhes pertencem e, ainda, autos de entrega dos bens
arrolados.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/009 - Colegiadas de Leiria – Colegiada de Nossa
Senhora da Misericórdia de Ourém e Colegiadas de Santa Maria, São Pedro e São
João em Porto de Mós

Title: Colegiadas de Leiria – Colegiada de Nossa Senhora da Misericórdia de Ourém e Colegiadas de
Santa Maria, São Pedro e São João em Porto de Mós

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/009

Date: 1848-1849 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Trata-se de um conjunto de processos organizados por força das cartas de lei que determinaram as
respectivas extinções; de cada processo – sendo o mais completo o referente à Colegiada de Ourém
– consta a cópia da Portaria que determinou a sua supressão, o edital convocando os legitimamente
interessados nos benefícios, os esclarecimentos prestados sobre os bens, rendimentos e encargos
das colegiadas, os diplomas legais que as instituíram e que suportaram o seu funcionamento, os
inventários dos bens e rendimentos possuídos, as relações dos foros e documentos apresentados
pelos beneficiários sustentando a posse dos referidos benefícios.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/010 - Arcebispado de Braga – Colegiadas subsistentes:
Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, Santo Estevão de Valença e Santa Maria
Maior de Barcelos

Title: Arcebispado de Braga – Colegiadas subsistentes: Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães,
Santo Estevão de Valença e Santa Maria Maior de Barcelos
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ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/010

Date: 1885-1886 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo, instruído pelo disposto no Decreto de 1 de Dezembro de 1869, enquadra a
correspondência trocada com o Bispo de Braga atinente a pedidos e remessas de informação sobre
as colegiadas, bem como um memorando sobre os seus beneficiários, rendimentos e encargos.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/011 - Colegiadas de Guimarães – Colegiada e Pequeno
Seminário de Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães

Title: Colegiadas de Guimarães – Colegiada e Pequeno Seminário de Nossa Senhora da Oliveira em
Guimarães

ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/011

Date: 1887-1903 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Deste processo constam umas representações do cabido da Colegiada do Santíssimo Sacramento
da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e da Ordem Terceira de São Domingos requerendo a
conservação da colegiada pelo menos até à morte do último dos seus três cónegos ainda vivos,
um conjunto de documentos atinentes à transferência da prebenda da colegiada recebida pelo
Convento do Santíssimo Coração de Jesus, à Estrela e uma colecção de notas e ofícios trocados
entre a Repartição da Fazenda, o Delegado do Tesouro do distrito de Braga e as direcções
gerais da Fazenda e dos Negócios Eclesiásticos sobre o processo administrativo de elaboração
do inventário dos bens, rendimentos e encargos da Colegiada. Inclui ainda uma exposição
dos cónegos descriminando os problemas e as dificuldades financeiras com que se deparam e
solicitando um socorro de verbas do seminário, bem como dois livros de registo do pessoal –
docente, administrativo e funcionários – do pequeno Seminário, das respectivas posses, côngruas e
salários.

Publication status:

Draft

SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/012 - Colegiadas do Porto – Colegiada da Cedofeita.
Distribuição de rendimentos

Title: Colegiadas do Porto – Colegiada da Cedofeita. Distribuição de rendimentos
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ID: SENEJ-SENEJ/06-SENEJ/06/012

Date: 1903 (creation) (date of creation)

Scope and content:

Este processo inclui o pedido da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Cedofeita
para que os rendimentos da colegiada não se destinem, na totalidade, ao seminário do Porto, mas
que também sejam empregues nas obras de um novo templo, notas e memorandos da Direcção
Geral dos Negócios Eclesiásticos atinentes à extinção da colegiada face à morte do seu ultimo
beneficiário, o cónego Jeremias António Pinheiro e à pretensão requerida pela confraria e a
comunicação ao Arcebispo de Évora de que os bens da colegiada incorporados nos Próprios
Nacionais se destinam a dotações do seminário da sua dioceses e à côngrua do pároco da freguesia
de São Baptista em Coruche.

Publication status:

Draft
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