ASSOCIAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Zona de identificação
Código de referência PT/UPSC/AMO/ASCJ
Título Associação do Sagrado Coração de Jesus
Data(s) 1924-1972
Nível de descrição Fundo
Dimensão e suporte 6 liv.; papel
Zona de Contexto
Nome do produtor

Associação do Sagrado Coração de Jesus da freguesia de
Santiago do Cacém

História administrativa/ O Apostolado da Oração, também designado por Associação
biográfica/familiar do Sagrado Coração de Jesus, foi fundado a 3 de dezembro de
1844, em Vals (França), pelo Pe. Francisco Xavier Gautrelet,
tendo chegado a Portugal em 1864 pela mão do Pe. António
Marcocci. Os primeiros estatutos foram aprovados, em 1896,
pelo papa Pio IX. A referida Associação tinha como objetivos
difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e promover a
adoração da eucaristia, entre outros.
Prosseguindo estes objetivos, a Associação do Sagrado Coração
de Jesus da freguesia de Santiago do Cacém adquiriu uma
imagem do Sagrado Coração de Jesus, esculpida em cedro
americano, nas oficinas do afamado estatuário religioso, José
Ferreira Thedim.
História custodial e arquivística O fundo integra o Arquivo da Unidade Pastoral de Santiago do
Cacém.
Fonte imediata de aquisição ou Desconhecida.
transferência
Zona do conteúdo e estrutura
Âmbito e conteúdo Este fundo contém documentação produzida pela Associação a
partir de 1924. Inclui atas das reuniões da Associação e registo
de faltas e presenças das zeladoras.
Ingressos adicionais Não se preveem ingressos adicionais.
Sistema de organização Fundo organizado em duas séries documentais. Ordenação
cronológica em cada série.
Zona das condições de acesso
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Condições de acesso Consulta condicionada e dependente de autorização.
Condições de reprodução A reprodução de documentos encontra-se sujeita a restrições e
está dependente de autorização.
Idioma(s) Português
Instrumentos de descrição Inventário e quadro de classificação.
Zona da documentação associada
Nota de publicação

http://www.apostoladodaoracao.pt/quem-somos-2/historia/

Zona do controlo da descrição
Nota do arquivista Descrição elaborada e revista por: Maria José Chainho e Luisa
Gomes.
Regras ou convenções DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS. GRUPO DE TRABALHO DE
NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações
para a descrição arquivística . 3.ª v. Lisboa: DGARQ, 2011.
392 p. ISBN 978-972-8107-91-8.
Data da descrição Elaboração: 2015, junho; Revisão: 2015, setembro.
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