NOTÍCIAS
DO

ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA
EDITORIAL
O Aquivo Distrital de Beja ao longo de
2017 continuou a dar primazia à
disponibilização de conteúdos arquivísticos
sem nunca esquecer que a sua função
primordial é a salvaguarda e tratamento
documental do património de que é
detentor.
Daí que o dia-a-dia dos colaboradores do
ADBJA seja dedicado permanentemente à
organização, descrição arquivística e à
digitalização de documentos tendo em vista
torná-los acessíveis aos nossos utilizadores
quer via presencial quer online.
Por sabermos que as tecnologias oferecem
vantagens inquestionáveis na difusão e
acesso remoto, durante o presente ano irá
ser dada continuidade à produção e
disponibilização de conteúdos de arquivo.
Anita Tinoco
Diretora/ADBJA

DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA
No segundo semestre do ano de 2017, o Arquivo
Distrital de Beja procedeu à descrição arquivística
de 1.267 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 e 2.º
ofícios;
c) Cartório Notarial de Ourique – 1.º ofício;
d) Tribunal do Trabalho de Beja.
As descrições arquivísticas estão disponíveis para
consulta em: http://digitarq.adbja.arquivos.pt/
Avenida Vasco da Gama
7800-394 BEJA
Telf. 284 008 400
Fax: 284 008 401
mail@adbja.dglab.gov.pt
http://adbja.dglab.gov.pt
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VISITA DOS FORMANDOS DO CURSO DE
INSTRUMENTOS DE APOIO À GESTÃO

MOSTRA DOCUMENTAL – ABADE CORREIA
DA SERRA: NOTAS BIOGRÁFICAS

O Arquivo Distrital de Beja recebeu no passado
dia 8 de setembro a visita de 13 formandos do
curso de Instrumentos de apoio à Gestão do
Centro de Formação de Beja, ministrado na
Associação Comercial de Beja pelo formador
Miguel Ângelo Nunes.

Inserida no âmbito das comemorações do Dia
Nacional dos Bens Culturais da Igreja
subordinado ao tema “Significados da Arte
Cristã”, esteve patente ao público entre os dias 18
e 21 de outubro a mostra documental alusiva a
Abade Correia da Serra.

Nesta visita foi dada a conhecer a missão e
atribuições deste serviço e destacado o papel
do arquivo como fonte de informação e de apoio à
tomada de decisão.

Nesta mostra destacaram-se alguns documentos
paroquiais relativos à sua ascendência familiar e
documentos da fundo da Câmara Eclesiástica de
Beja relativos à sua preparação para ingressar na
vida eclesiástica.

VISITA DOS FORMANDOS DO CURSO
TÉCNICO COMERCIAL
O Arquivo Distrital de Beja recebeu no dia 11 de
outubro a visita de formandos do Curso Técnico
Comercial, ministrado pelo SISEP – Sindicato dos
Profissionais de Seguros de Portugal. Inserido no
âmbito do módulo Organização e Manutenção do
Arquivo da responsabilidade da Dra. Ana
Paquete, esta visita pretendeu sensibilizar os
formandos para a importância dos arquivos no
exercício das suas funções.
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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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