
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

No primeiro semestre do ano de 2017, o Arquivo 
Distrital de Beja procedeu à descrição arquivística 
de 9.616 novos registos descritivos relativos à 
documentação proveniente dos seguintes fundos 
documentais: 

a) Cartório Notarial de Moura – 3.º ofício; 
b) Cartório Notarial de Serpa – 1.º ofício; 
c) Cartório Notarial de Ourique – 1.º ofício; 
d) Tribunal do Trabalho de Beja. 

 

EDITORIAL 

A organização, disponibilização e promoção do 
património arquivístico do Arquivo Distrital de 
Beja são pilares de todo o trabalho 
desenvolvido. 

Ao longo do primeiro semestre de 2017 foi dada 
continuidade ao trabalho de descrição 
documental e desmaterialização de 
documentos a fim de disponibilizar mais 
documentação aos nossos utilizadores através 
de ferramentas web que tornam mais fácil e ágil 
o acesso à mesma. 
A promoção do património arquivístico, 
nomeadamente através da realização de 
exposições documentais e de conferências e 
vistas ao Arquivo Distrital de Beja, apresenta-se 
como determinante para o reforço da 
importância dos arquivos e do seu património.  

A este propósito destaque para as 
comemorações de mais um ano da criação do 
ADBJA e para as comemorações do dia 
Internacional dos Arquivos que permitem a 
divulgação do trabalho desenvolvido e do 
património custodiado. 

O desafio é continuar a fazer mais e melhor, 
inovando e procurando satisfazer as 
necessidades dos nossos utilizadores.  

Anita Tinoco 

Diretora/ADBJA 

NOTÍCIAS 
DO 
ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA 
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Além disso procedeu à disponibilização das 
descrições arquivísticas dos processos de 
casamento dos concelhos de Castro Verde, Cuba, 
Ferreira do Alentejo pertencentes ao fundo da 
Câmara Eclesiástica de Beja, com indicação do 
nome dos nubentes e respetiva filiação. 

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

 

DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS 

O ADBJA disponibilizou 147.293 representações 
digitais provenientes de diversos fundos: 

CÂMARA ECLESIÁSTICA DE BEJA 

Fundo N.º de 
imagens 

Câmara Eclesiástica de Beja  133.820 

 

PAROQUIAIS 

Fundo N.º de 
imagens 

Paróquia de Castro Verde CVR02 2.328 
Paróquia de Castro Verde CVR03  918 
Paróquia de Castro Verde CVR04  1.024 
Paróquia de Castro Verde CVR05 882 
Paróquia de FAL01 1.102 
Paróquia de FAL02 1.192 
Paróquia de FAL03  666 
Paróquia de ODM01  2.571 
Paróquia de ODM02  223 
Paróquia de ODM08  2.567 

 

 

DOAÇÃO DO ARQUIVO DE ALONSO 
GOMES 

Inserido na política de aquisições da DGLAB, o 
ADBJA procedeu à celebração de protocolo de 
doação do Arquivo de Alonso Gomes. 

Alonso Gomes nasceu em Mértola e juntamento 
com os seus irmãos fundou nos finais dos anos 60 
do século XIX a sociedade Alonso Gomes & 

Companhia que se dedicou à compra, exploração e 
extração de minas no Baixo Alentejo. Na década de 
70 daquele século funda a “Empresa de Navegação 
a Vapor para o Algarve e Guadiana” obtendo o 
monopólio e concessão estatal das carreiras 
comerciais, de passageiros e de mercadorias entre 
Mértola e Vila Real de Santo António e mais tarde 
entre Lisboa e os portos do Algarve. Alonso  

Gomes foi chefe do partido Regenerador do 
distrito de Beja e foi agraciado por D. Carlos I com 
a Grã-Cruz da Ordem de Mérito Industrial entre 
1893 e 1897. Alonso Gomes concorreu com elevadas 
somas e capitais para melhoramentos públicos no 
distrito de Beja.  

 

Alonso Gomes foi um dos maiores proprietários do 
distrito de Beja (mais de 47 herdades e vários 
prédios urbanos). Foi ainda Reitor da Confraria do 
Santíssimo Sacramento da freguesia de S. João 
Batista em Beja. 

A doação foi efetuada pelo trineto de Alonso 
Gomes, Dr. Luís Miguel Pulido Garcia Cardoso de 
Menezes. 

 

VISITA GUIADA DOS ALUNOS DA 
UNIVERSIDADE SÉNIOR DE BEJA 

O Arquivo Distrital de Beja recebeu no passado dia 
26 de abril a turma dos alunos, num total de 18 
visitantes, da disciplina de História Local e 
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Património da Universidade Sénior de Beja 
ministrada pelo Dr. Casteleiro de Goes. 

Nesta visita foi dada a conhecer a missão e 
atribuições deste serviço e mostrados alguns 
documentos relativos à memória coletiva do 
distrito de Beja. 

 

VISITA GUIADA DOS ALUNOS DO CURSO 
DE SOLICITADORIA DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE BEJA  

No dia 29 de maio o Arquivo Distrital de Beja 
recebeu a visita dos alunos da disciplina de Práticas 
de Solicitadoria do curso de Solicitadoria 
ministrado pela professora Tânia Ângelo do 
Instituto Politécnico de Beja. 

Esta visita teve como objetivo destacar a 
importância dos documentos existentes em 
Arquivo para a atividade profissional que 
futuramente irão desenvolver, bem como 
sensibilizar para a necessidade e importância em 
manter organizado segundo regras específicas os 
documentos que irão produzir na qualidade de 
solicitadores, uma vez que serão prova dos direitos 
e deveres dos cidadãos que representam. 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL  

“DOCUMENTOS NOTARIAIS: Direito à 
memória e à cidadania”  

O Arquivo Distrital de Beja organizou a exposição 
“Documentos notariais: Direito à memória e 
cidadania” que esteve patente ao público entre dia 
7 de abril e dia 26 de maio de 2017, no hall de 
entrada do ADBJA. 

Esta exposição tem por base o fundo notarial do 
distrito de Beja, constituído por 25 cartórios 
notariais, alguns dos quais extintos, e com datas 
extremas compreendidas entre 1552 e 2000. 

Nesta exposição foi possível observar documentos 
notariais, nomeadamente notas para escrituras 
diversas, testamentos e procurações celebradas por 
tabeliães e notários deste distrito. Estes 
documentos fazem prova de direitos e deveres dos 
cidadãos e permitem a realização de estudos de 
vária ordem, nomeadamente sobre a evolução da 
função notarial. 
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52 ANOS DA CRIAÇÃO DO ADBJA – 
CONFERÊNCIA: “A atividade notarial e valores 
dos documentos notariais” 

 

De modo a assinalar mais um ano da criação do ADBJA, 
em 22 de maio teve lugar nas instalações deste 
arquivo a conferência 

Nesta conferência pretendeu-se destacar os valores 
da documentação notarial, nomeadamente como 
garante dos direitos e deveres do cidadão mas 
também como fonte de investigação histórica. 

Além disso pretendeu-se destacar a importância da 
função notarial e as mudanças e desafios que se 
colocam tanto aos profissionais desta área como 
aos investigadores.  

Esta conferência contou com a participação dos 
seguintes oradores convidados: 

 Dra. Ana Cristina Lopes, 
Conservadora e notária pública 

 Dra. Tânia Ângelo, Solicitadora e 
assistente convidada do curso de Solicitadoria do 
Instituto Politécnico de Beja 

 
 Dr. Manuel Casteleiro de Goes, 

Licenciado em Direito, investigador e autor de 
várias obras sobre a História Local de Beja 

 

 

INCORPORAÇÃO DOCUMENTAL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE 
BEJA 

Em 27 de abril o ADBJA procedeu à incorporação 
de vários 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. 

 

EXPOSIÇÃO “SERPA – IDENTIDADE & 
MEMÓRIA” 

 

De forma a divulgar o fundo paroquial do distrito 
de Beja, o ADBJA organizou em parceria com o 
Município de Serpa a Exposição Documental 
“Serpa – identidade & memória”. 

Nesta exposição destacaram-se os registos de 
batismo de Abade Correia da Serra e assento de 
casamento de seus pais bem como assentos 
relativos a António Ladislau Parreira, Urbano 
Rodrigues personalidades ilustres daquele 
concelho. 
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Esta exposição esteve patente ao público na 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, 
entre 9 e 30 de junho. 

 

 

CONFERÊNCIA: DESCUBRA OS SEUS 
ANTEPASSADOS - PESQUISA 
GENEALÓGICA NO DIGITARQ  

Inserida na Exposição Documental “Serpa – 
identidade & memória”, a 24 de junho realizou-se 
na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, 
em Serpa, uma conferência sobre como efetuar 
pesquisa genealógica na base de dados DigitArq. 

Esta conferência resultou de uma parceria entre o 
ADBJA e o Município de Serpa. 

 

 

DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 

VISITA DOS ALUNOS DO CENTRO 
INFANTIL CORONEL SOUSA TAVARES 

Tendo como objetivo assinalar o dia Internacional 
dos Arquivos, o Arquivo Distrital de Beja 

organizou um dia aberto a fim de divulgar o papel 
dos arquivos e a sua importância. 

Este dia contou com a participação de mais de 50 
crianças do Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 
que ficaram a conhecer o que é um arquivo, que 
documentos guarda e quais as principais tarefas 
desenvolvidas por um arquivista, tendo sido 
convidados a participarem em algumas dessas 
atividades, nomeadamente digitalização de 
documentos e montagem de caixas acid free. 

 

 

VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE ALMODÔVAR 

O Arquivo Distrital de Beja recebeu no dia 
Internacional dos Arquivos, 9 de junho, a visita de 
alunos da Escola Secundária de Almodôvar que se 
encontram a estagiar na Biblioteca Municipal de 
Almodôvar. 
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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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