
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA 
COMEMORA 50 ANOS DA SUA FUNDAÇÃO 

O Arquivo Distrital de Beja (ADBJA), criado pelo 
Decreto n.º 46350, de 22 de maio, comemorou no 
passado dia 22 de maio 50 anos da sua fundação.  

O cinquentenário da fundação do ADBJA foi assinalado 
com uma reportagem no Diário do Alentejo e com a 

realização de uma visita ao backoffice do Arquivo, dando 
assim a conhecer o trabalho realizado por este serviço. 

 

EDITORIAL 

O Boletim Informativo n.º 2_2015 # Notícias do 
ADBJA # apresenta as principais atividades e 
iniciativas desenvolvidas pelo Arquivo Distrital 
de Beja que se centram sobretudo no aumento 

de conteúdos disponibilizados online através do 
portal do Digitarq e na aproximação do ADBJA 
ao público, nomeadamente através de 
iniciativas como a exposição !Identidade & 
Memória" e a realização de visitas técnicas ao 

backoffice do ADBJA como forma de divulgação 
dos fundos documentais custodiados e do 
trabalho subjacente à salvaguarda e 
preservação do memória do distrito de Beja. 

Neste Boletim, destaque ainda para a 
participação do leitor Prof. Joaquim Filipe 
Mósca que gentilmente disponibilizou o seu 
trabalho de transcrição paleográfica do Livro de 
Vereações da Câmara Municipal de Beja do ano 
de 1637. O Arquivo Distrital de Beja agradece a 
amabilidade de partilhar o seu trabalho 
connosco e deseja que o mesmo sirva como 
ponto de partida para a realização de futuras 
investigações. 

Anita Tinoco 

Diretora/ADBJA 

NOTÍCIAS
DO

ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA 
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

O Arquivo Distrital de Beja (ADBJA), no primeiro 
semestre do ano de 2015, disponibilizou 4.848 registos 
descritivos referentes aos seguintes fundos 
documentais: Cartório Notarial de Almodôvar 1º, 2º e 3.º 
Ofícios (1.757 registos descritivos), Cartório Notarial de 
Cuba 1.º Ofício (1.378 registos) e Cartório Notarial de 
Beja 1.º Ofício (1.713 registos). 

Em resultado do trabalho de descrição arquivística 
foram produzidos os respetivos inventários relativos à 
documentação atrás identificada. Os mesmos 
encontram-se disponíveis no portal do ADBJA no menu 
Fundos e Coleções.  

Consulte-os em: http://adbja.dglab.gov.pt/fundos-e-
coleccoes/notariais/ 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS 

O Arquivo Distrital de Beja disponibilizou 418.196 
representações digitais dos sumários matrimoniais 
pertencentes ao fundo da Câmara Eclesiástica de Beja. 

Consulte as imagens digitais em 
http://digitarq.adbja.arquivos.pt/details?id=1058934 

 
 

DOCUMENTO EM DESTAQUE 

!LIVRO DE VEREAÇÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BEJA # ANO DE 1637" 

Neste número do Boletim Informativo # Notícias do 
ADBJA dá-se destaque ao livro de vereações da Câmara 
Municipal de Beja do ano de 1637, que se encontra 

transcrito na íntegra pelo Sr. Prof, Joaquim Filipe 
Mósca e que é apresentado na forma de suplemento a 
este Boletim.  

Os livros de vereações são fontes de informação 
fundamentais para a compreensão do contexto social e 
económico da época em que foram produzidos. Por 
conseguinte, acredita-se que a disponibilização da 
transcrição paleográfica deste documento contribuirá 
para o aumento do conhecimento sobre a mesma. 

 

 

INCORPORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
DO CARTÓRIO NOTARIAL DE BEJA 

O Arquivo Distrital de Beja, dando cumprimento ao 
Decreto-Lei n.º 47/2004, de 3 de março, ao Decreto-Lei 
n.º 149/83, de 5 de abril e ao artigo 34.º do Código do 
Notariado, no dia 18 de abril de 2015, efetuou a 
incorporação de documentação do Cartório Notarial de 
Beja, nomeadamente de livros de notas para escrituras 
diversas e respetivos documentos apensos do 1.º e 2.º 
Cartórios, com datas extremas 1971-1980, num total de 
146 livros e 147 maços. 
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EXTENSÃO CULTURAL E EDUCATIVA 

1. Visitas Técnicas 

O Arquivo Distrital de Beja, no primeiro semestre do 
ano de 2015, efetuou 4 visitas técnicas ao backoffice do 
Arquivo. Estas visitas solicitadas pela Universidade 
Sénior de Beja (Prof. Casteleiro de Goes e Prof. 
Francisca Bicho), pela Competir # Empresa de 
Formação e pela Escola Secundária D. Manuel I (Prof. 
Filipe Murteira da disciplina de História) tiveram como 
objetivo dar a conhecer as funções e atividades do 
Arquivo Distrital de Beja, bem como sensibilizar para os 
processos de salvaguarda, valorização e divulgação do 
património arquivístico do distrito de Beja. 

Caso pretenda efetuar visita ao ADBJA envie um email 

para mail@adbja.dglab.gov.pt. Teremos muito gosto em 
recebê-lo$ 

DIA ABERTO NO ARQUIVO DISTRITAL DE 
BEJA - !O LUGAR DA CULTURA # DESAFIOS E 
MODELOS" 

O Arquivo Distrital de Beja, no âmbito da iniciativa !O 
lugar da cultura # desafios e modelos" da Secretaria de 
Estado da Cultura, realizou dia Aberto no Arquivo 

Distrital. Esta iniciativa que contou com a participação 
de 7 elementos consistiu na realização de uma visita 
guiada ao arquivo.  

2. Exposições em ambiente interno 

Numa ótica de dinamização cultural dos espaços do 
Arquivo Distrital de Beja foram organizadas, em 
parceria com outras instituições, 5 exposições em 
ambiente interno: 

- !Alentejo" # exposição de serigrafia da autoria dos 
alunos da Escola Básica Integrada de Santa Maria de 
Beja; 

- !Mulheres da História de Beja"- exposição da autoria 
do Arquivo Distrital de Beja que deu destaque a 
personalidades históricas femininas, como Sóror 
Mariana Alcoforado, Madre Perpétua da Luz, Madre 
Mariana da Purificação e Infanta D. Beatriz bem como 
aos seus documentos ou documentos relacionados com 
a vida e obra destas mulheres; 

- !Mulheres que partem" da autoria de Sandra 
Guerreiro Dias (poesia) e Dominika Gorecka 
(ilustração). Esta exposição cruza os temas da 

violência, da transitoriedade e das representações 
sobre as mulheres no mundo contemporâneo; 

- !Na Luz ou essa sombra: o tempo em ruínas" da 
autoria de Nuno Guerreiro Dias (fotografia) e de Sandra 
Guerreiro Dias (poesia). Exposição que trata sobre o 
!fim dos tempos" e a mudança de ciclos históricos na 
relação com os elementos paisagísticos, as ruínas; 

- !Rendas de Papel" elaborada pela Biblioteca 
Municipal José Saramago e que retrata a história do 
papel recortado bem como a arte de trabalhar o papel, 
nomeadamente nos conventos da cidade de Beja. 
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3. Exposições em ambiente externo 

Como forma de divulgação do trabalho de descrição e 
digitalização do fundo paroquial do distrito de Beja, o 
ADBJA realizou, em parceira com os Municípios de 
Aljustrel e o de Almodôvar, a exposição !Identidade & 
Memória".  

ALJUSTREL # IDENTIDADE & MEMÓRIA 

A exposição !Aljustrel # Identidade & Memória" e 
decorreu no Museu Municipal de Aljustrel entre o dia 
30 de janeiro e 1 de março de 2015. Nesta exposição foi 
possível apreciar uma mostra documental composta 
por documentos do fundo paroquial de Aljustrel, com 
destaque para o registo de nascimento de Manuel de 
Brito Camacho e para o registo de casamento de Pedro 
Almada Pereira com Margarida Francisca e ainda 
documentos pertencentes ao fundo da Administração 
do concelho de Aljustrel. 

 

ALMODÔVAR # IDENTIDADE & MEMÓRIA 

A exposição !Almodôvar # Identidade & Memória" 
esteve patente ao público no Fórum Municipal de 
Almodôvar entre os dias 6 março e 26 de abril de 2015. 

Para além da documentação referente ao fundo 
paroquial de Almodôvar, foi dado destaque à 
documentação alusiva aos enjeitados e expostos, 
nomeadamente a carta de Pina Manique a instituir a 
Roda dos Expostos no distrito de Beja. 

AULA NA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 
ALJUSTREL 

O Arquivo Distrital de Beja, a convite da Universidade 
Sénior de Aljustrel e com o apoio do Município de 
Aljustrel, ministrou uma aula a cerca de 20 alunos da 
disciplina de História da referida Universidade.  
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Nesta aula foram abordadas algumas questões 
relacionadas com o trabalho realizado no Arquivo 
Distrital de Beja, com destaque para a disponibilização 

de conteúdos online e dados a conhecer mecanismos de 
recolha, tratamento e organização de pesquisas 
documentais associadas à elaboração de árvores 
genealógicas. 

 

 

WORKSHOP !EM BUSCA DAS ORIGENS"  

O Arquivo Distrital de Beja, em parceria com o 

Município de Almodôvar, realizou um workshop de 

introdução à genealogia. Neste workshop foram 
abordados alguns conceitos associados à elaboração de 
árvores genealógicas nomeadamente procedimentos de 
recolha, tratamento e organização de dados.  

Paralelamente, foram dadas indicações sobre como 

fazer a pesquisa em ambiente web através do módulo 

Digitarq, dando, assim, visibilidade ao trabalho de 
descrição arquivística, de digitalização e 
disponibilização de imagens digitais efetuado pelo 

ADBJA. Este workshop contou com a participação de 22 
formandos. 

 

 

 

ENCONTRO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS 
DO DISTRITO DE BEJA 

!ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE 
DOCUMENTOS DE ARQUIVO" 

O Arquivo Distrital de Beja organizou no dia 22 de abril 
o Encontro dos Arquivos Municipais do distrito de Beja 
subordinado ao tema !Organização e Gestão de 
Documentos de Arquivo". Participaram neste Encontro 
11 elementos provenientes dos Municípios de Alvito, 
Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Moura, 
Mértola e Vidigueira. Este Encontro visou promover a 
discussão de questões e problemas técnicos comuns aos 
Arquivos Municipais do Distrito de Beja, contribuindo 
assim para o esclarecimento de eventuais dúvidas dos 
profissionais da área das ciências da informação e 
documentação. Durante o encontro foram abordadas os 
seguintes temas: avaliação, seleção e eliminação de 
massas documentais, macro estrutura funcional para as 
autarquias locais, gestão documental, descrição 
arquivística e digitalização e disponibilização de 

conteúdos online. 
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I ENCONTRO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS 
DO ALENTEJO LITORAL 

O Arquivo Distrital de Beja, a convite da Câmara 
Municipal de Sines, participou no I Encontro de 
Arquivos Municipais do Alentejo Litoral, realizado no 
passado dia 16 de junho no Centro de Artes de Sines. 

Este Encontro visou dar a conhecer os arquivos 
municipais existentes, nomeadamente: fundos 
documentais, iniciativas, problemas e desafios.  

 

NOVO REGULAMENTO DE REPRODUÇÃO 
DE DOCUMENTO E TABELA DE PREÇOS 

A partir de 1 de julho entrou em vigor o novo 
regulamento de reprodução de documentos. Este 
regulamento, aprovado pelo Despacho n.º 6852/2015, 
publicado na 2.ª série do em Diário da República (n.º 
118) de 19/06/2015, apresenta alterações significativas 
nos procedimentos de reprodução e nos preços dos 
serviços prestados. 

 

 

 

 

SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADBJA 

 

 LEITURA E REFERÊNCIA 
O Arquivo Distrital de Beja dispõe de sala de leitura com 
9 lugares sentados e sala de microfilmes. Para apoio 
conta com um acervo bibliográfico que abrange diversos 
temas. 
 

É permitido o acesso aos fundos documentais a cidadãos 
nacionais e estrangeiros, desde que devidamente 
identificados, mediante o preenchimento da respetiva 
requisição, salvo restrições de comunicabilidade. 
 
 

 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 
O ADBJA dispõe de um serviço de reprodução sujeito à 
tabela emolumentar em vigor neste serviço. 
 
 

 PESQUISAS E CERTIDÕES 
Mediante solicitação, é prestado apoio na realização de 
pesquisas nos diversos fundos existentes e de 
transcrições paleográficas, bem como serviços de 
consultoria e de apoio técnico. 
O ADBJA tem competência para a emissão de certidões 
do fundo notarial, paroquial/registo civil, judicial. 
 
 

 VISITAS TÉCNICAS 
O ADBJA proporciona visitas técnicas guiadas às 
suas instalações, destinadas às escolas ou a grupos 
e organizações que o solicitem. 
 
 

 AQUISIÇÕES/INCORPORAÇÕES 
O ADBJA promove a aquisição/incorporação de 
documentação de valor histórico e cultural com o 
objetivo de a preservar, defender, valorizar e 
comunicar. 
 


