
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

No segundo semestre de 2016, o Arquivo Distrital 
de Beja procedeu à descrição arquivística de 9.200 
sumários matrimoniais/processos de casamento 
pertencentes ao fundo da Câmara Eclesiástica de 
Beja, com indicação do nome dos nubentes e 
respetiva filiação. 

Além disso foram produzidos 85 registos descritivos no 
fundo do Cartório Notarial de Moura - 3.º ofício. 

As descrições arquivísticas estão disponíveis para 
consulta em: http://digitarq.adbja.arquivos.pt/ 

 

EDITORIAL 

Uma das atribuições do Arquivo Distrital de 
Beja previstas no despacho n.º 9339/2012, de 11 
de julho, consiste em assegurar as 
incorporações previstas, nos termos da lei, e 
promover outras aquisições de património 
arquivístico de interesse. 

A incorporação de documentação nos arquivos 
distritais encontra-se regulada pelo Decreto-
Lei n.º 149/83, de 5 de abril e pelo Decreto-Lei 
n.º 47/2004, de 3 de março, que identifica a 
documentação de incorporação obrigatória. 

Neste âmbito, para além das incorporações 
legalmente previstas, compete ainda ao ADBJA 
desenvolver uma política de aquisições (através 
de doação, depósito ou outra forma legal) de 
documentos que apresentem manifesto 
interesse para a memória coletiva, 

Considerando esta atribuição, o ADBJA 
procedeu no segundo semestre de 2016 à 
incorporação de 69 metros lineares de 
documentação judicial, contribuindo, desta 
forma, para a salvaguarda de documentação 
com interesse histórico para o distrito de Beja. 

 

Anita Tinoco 
Diretora/ADBJA 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS 

No segundo semestre de 2016, o ADBJA 
disponibilizou 32.412 as representações digitais 
provenientes de diversos fundos: 

CÂMARA ECLESIÁSTICA DE BEJA 

Fundo N.º de 
imagens 

Câmara Eclesiástica de Beja  23.826 

 

PAROQUIAIS 

Fundo N.º de 
imagens 

Paróquia de Faro do Alentejo CUB02 120 
Paróquia de Vila Alva CUB03 2.470 
Paróquia de São Salvador ODM08 1.369 

 

NOTARIAIS 

Fundo N.º de 
imagens 

Cartório Notarial de Beja - 3.º Ofício 2.220 
Cartório Notarial de Beja - 4.º Ofício 1.035 
Cartório Notarial de Ferreira do 
Alentejo - 1.º Ofício 

450 

Cartório Notarial de Moura - 2.º 
Ofício 

166 

Escrivão de Vintena de Santa Clara de 
Louredo 

730 

 

 

MOSTRA DOCUMENTAL “O INGRESSO NA 
VIDA RELIGIOSA – ESCRITURAS DE DOTE 
DO CONVENTO DE NOSSA SRA. DA 
CONCEIÇÃO DE BEJA  

Esteve patente ao público, na sala de leitura do 
Arquivo Distrital de Beja, entre 17 e 21 de outubro, 
a mostra documental “O ingresso na vida religiosa: 
escrituras de dote do Convento de Nossa Senhora 
da Conceição de Beja”. 

Esta mostra documental, realizada no âmbito do 
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja 
subordinada ao tema “Re(ver) a Arte Cristã”, 

visou dar a conhecer os procedimentos inerentes à 
entrada para a vida religiosa naquele Convento. 

O ingresso na vida religiosa no Convento estava 
condicionado ao pagamento do dote que tinha 
como principal finalidade assegurar a 
sobrevivência da religiosa e financiar o 
funcionamento do Convento. As condições do 
pagamento do dote eram definidas numa escritura 
de dote onde constavam as obrigações do dotador 
e do Convento. Esta documentação apresenta-se 
como importante fonte de informação para o 
estudo da realidade vivida naquela época 

 

 

 

INCORPORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
DO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE 
BEJA 

A 26 de julho de 2016, o ADBJA procedeu à 
incorporação de 42 m/l de processos judiciais 
(cível e crime) com datas extremas de 1927 a 1984 
provenientes do Tribunal Judicial da Comarca de 
Beja. 

Em 24 de novembro, procedeu à incorporação de 
16 m/l de processos de querelas com datas 
extremas de 1951 a 1977 provenientes do Tribunal 
Judicial da Comarca de Beja. 

As guias de remessa encontram-se disponíveis 
para consulta na sala de leitura do ADBJA. 
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INCORPORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
DO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE 
ALMODÔVAR 

A 24 de novembro de 2016, o ADBJA procedeu à 
incorporação de 11 m/l de documentação 
proveniente do Tribunal Judicial de Almodôvar, 
com as seguintes datas extremas: 1921-1987. Entre 
a documentação incorporada destacam-se os 
processos de inventário orfanológico. 

A guia de remessa encontra-se disponível para 
consulta na sala de leitura do ADBJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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