
EXPOSIÇÃO 100 PASSOS – MARIANA 
ALCOFORADO

O Arquivo Distrital de Beja associou-se ao 
Festival B – cidade de Mariana Alcoforado 
organizado pela Câmara Municipal de Beja em 
parceria com a Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo e com o apoio deste Arquivo, da 
Antena 1 e RTP2 e nesse âmbito disponibilizou 
vários documentos autógrafos de Mariana 
Alcoforado, bem como seu assento de nascimento 
para integrarem a exposição “100 Passos” que se 
encontra patente ao público no Museu Regional de
Beja durante este ano. 

NOTÍCIAS
DO
ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA

EDITORIAL

Recolher, tratar, disponibilizar e conservar 
são as principais atividades realizadas pelo 
Arquivo Distrital de Beja.
Nesse sentido, o Arquivo Distrital de Beja 
tem vindo a organizar e disponibilizar a 
documentação que se encontra à sua 
guarda, nomeadamente a documentação 
paroquial e do registo civil que se encontra 
descrita na íntegra e cerca de 95% com 
imagens digitais; a documentação notarial 
encontra-se igualmente descrita e foram 
disponibilizadas imagens digitais dos 
índices de escrituras diversas para facilitar a
pesquisa; quanto à documentação judicial 
esta está a ser alvo de tratamento 
arquivístico, tendo sido até ao momento 
descrita parte dos processos de inventários 
orfanológicos do Tribunal Judicial da 
Comarca de Beja.
No total o Arquivo Distrital de Beja já 
disponibilizou mais de 115 registos 
descritivos e pretende continuar esse 
caminho tendo em vista a satisfação dos 
nossos utilizadores. 

 Anita Tinoco

Diretora/ADBJA



Em sentido figurado Mariana Alcoforado viveu a 
sua vida no espaço físico de 100 passos. Aquando 
do seu batismo na igreja de Santa Maria e logo aos
11 anos quando ingressou no Convento de Nossa 
Senhora da Conceição as distâncias muito curtas 
desde a casa de seus pais limitaram a sua vivência 
no espaço e na vida. A exposição 100 passos 
procura retratar esse espaço, que embora curto, 
não coibiu o surgimento de uma enorme paixão e 
de um amor maior, “grande demais para um só 
ser” como definiu o poeta Rainer Maria Rilke. 

DOCUMENTÁRIO “CARTAS” DE LUÍS 
GODINHO

Ainda no âmbito do Festival B – cidade de 
Mariana Alcoforado que teve lugar em Beja entre 
27 e 30 de junho, o Arquivo Distrital de Beja 
colaborou na realização do documentário “Cartas”
de Luís Godinho sobre a figura de Mariana 
Alcoforado.

Este documentário foi produzido a propósito das 
comemorações dos 350 anos da primeira edição 
das "célebres" cinco cartas de amor, "Cartas 
Portuguesas", que a freira dirigiu ao cavaleiro e 
que testemunham e tornaram "universal" o seu 
amor não correspondido, o qual é considerado 
"uma das mais bonitas histórias de amor". 

DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA

O Arquivo Distrital de Beja concluiu no princípio 
deste ano a descrição arquivística da 
documentação notarial do distrito de Beja. As 
descrições encontram-se disponíveis no portal do 
Digitarq para consulta bem como os respetivos 
inventários na página oficial do Arquivo.

Além disso, o Arquivo Distrital de Beja deu início
à descrição da documentação do Tribunal Judicial 
da Comarca de Beja tendo até ao momento 
disponibilizado cerca de dois mil registos 
descritivos relativos a processos inventários 
obrigatórios/orfanológicos.

Os processos orgfanológicos ocorrem quando há 
interesses de menores, interditos, inabilitados, 
pessoas coletivas, ausentes e portadores de 
incapacidade permanente, tendo como finalidade 
colocar termo a uma determinada comunhão 
hereditária - dividir uma herança ou dividir os 
bens de um casal cujo casamento foi dissolvido ou
ainda tendo em vista a separação de bens. Poderia 
ainda ter lugar a abertura de inventário obrigatório
se houvesse renúncia a herança por parte dos 
herdeiros legais ou se a herança coubesse ao 
Estado. O processo, regra geral, é constituído por 
declaração de cabeça de casal, relação de bens, 
conferência de interessados, mapa de partilhas e 
sentença.

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

REPRESENTAÇÕES DIGITAIS

O Arquivo Distrital de Beja no primeiro semestre 
de 2019 disponibilizou na base de dados Digitarq 
um total de 38.266 imagens provenientes da 
documentação do fundo paroquial e notarial do 
distrito.



Paroquial N.º
imagens

Paróquia de São Pedro de Sólis 
MTL08 80

Paróquia de Santa Maria ODM05 598

Paróquia de São salvador ODM08 246

Paróquia de Vale de Santiago 
ODM10 1094

Paróquia de Garvão ORQ02 288

Paróquia de Ourique ORQ03 4276

Paróquia de Santa Maria ODM05 282

Paróquia de São Salvador ODM08 326

Paróquia de Ourique ORQ03 1532

Paróquia de Vidigueira VDG03 4414

Paróquia de S. Sebastião de Carros - 
MTL09 94

Paróquia de Marmelar VDG04 2358

Notarial N.º
imagens

Cartório Notarial de Alvito - 1.º 
ofício 475

Cartório Notarial de Beja - 1.º ofício 4790

Cartório Notarial de Beja - 2.º ofício 3847

Cartório Notarial de Beja – 3.º ofício 95

Cartório Notarial de Barrancos 550

Cartório Notarial de Cuba – 1.º ofício 2175

Cartório Notarial de Cuba – 3.º ofício 149

Cartório Notarial de Ourique – 1.º 
ofício 3205

Cartório Notarial de Castro Verde - 
1.º ofício 1533

Cartório Notarial de Ferreira do 
Alentejo - 1.º ofício 1856

Cartório Notarial de Mértola – 2.º 
ofício 3260

Cartório Notarial de Moura – 2.º 
ofício 25

Cartório Notarial de Moura – 3.º 
ofício 718

VISITA DOS ALUNOS DO CURSO DE 
SOLICITADORIA DO IPB

25 alunos do 3.º ano do Curso de Solicitadoria do 
Instituto Politécnico de Beja (IPB) realizaram no 
passado dia 27 de maio uma visita ao Arquivo 
Distrital de Beja.

Durante a visita, os alunos tiveram oportunidade 
de conhecer a organização e funcionamento de 
todos os serviços prestados pelo Arquivo Distrital,
bem como acesso a vários documentos históricos.

No âmbito da visita destacaram-se alguns 
documentos, nomeadamente registos nascimento, 
casamento e óbitos paroquiais e do registo civil e 
ainda livros de notas para escrituras diversas dos 
diversos cartórios notariais, documentos 
fundamentais para o exercício da atividade de 
solicitador.

EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL – VIDIGUEIRA: 
IDENTIDADE & MEMÓRIA

O Arquivo Distrital de Beja organizou em parceria
com o Município de Vidigueira a Exposição 
documental Vidigueira: Identidade & Memória 
que está patente ao público até dia 7 de Julho no 
Museu Municipal de Vidigueira.



Trata-se de uma exposição surge no âmbito da 
comemoração do Dia Internacional dos Arquivos, 
que se assinalou a 9 de Junho e tem como 
finalidade a divulgação do fundo paroquial de 
Vidigueira, essencial para a elaboração de uma 
árvore genealógica, em que cada pessoa pode 
explorar as suas raízes, ou seja, conhecer os seus 
antepassados. São ainda alvo de destaque os 
expostos ou enjeitados, através da informação 
presente na documentação que chegou até aos 
nossos dias e que, entre outra, os Arquivos têm à 
sua guarda.

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 GUIADAS
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


