
INCORPORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO 
CARTÓRIO NOTARIAL DE BEJA

O Arquivo Distrotal de Beja procedeu à 
incorporação de documentação proveniente do 
Cartório Notarial de Beja – 1.º e 2.º ofícios, 
concretamente de livros de notas para escrituras 
diversas e respetivos documentos apensos com 
datas compreendidas entre 1980 e 1998. 

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

NOTÍCIAS
DO
ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA

EDITORIAL

O ano de 2019 ficou marcado pela 
conclusão da descrição arquivística da 
documentação notarial e pelo início do 
tratamento da documentação do grupo de 
fundos judiciais do distrito de Beja.
A documentação judicial é bastante 
diversificada contendo um número 
significativo de tipologias processuais, 
entre elas, os  inventários orfanológicos e 
inventários facultativos, importante fonte 
de informação para o estudo da história da 
família.
No que se refere ao fundo do Tribunal 
Judicial da Comarca de Beja, estas duas 
séries documentais foram descritas na 
íntegra ao nível do documento composto, 
identificando o inventariante, o 
inventariado, o local e os filhos/herdeiros.
No ano de 2020 será dada continuidade ao 
tratamento da documentação judicial do 
distrito de Beja bem como à 
disponibilização de imagens digitais que 
permitam ao nosso utilizador ter cada vez 
mais conteúdos disponíveis para consulta.

 Anita Tinoco

Diretora/ADBJA



DIA NACIONAL DOS BENS CULTURAIS DA 
IGREJA – O DESTINO DAS PEDRAS

O Arquivo Distrital de Beja associou-se às 
comemorações do Dia Nacional dos Bens 
Culturais da Igreja que se assinalou no dia 18 de 
outubro através da realização de uma pequena 
mostra documental intitulada “A nova morada dos
santos”.

Nesta mostra documental foi disponibilizado um 
edital da Câmara Eclesiástica de Beja datado de 2 
de setembro de 1852 a convocar a população para 
assistir e participar na procissão da trasladação das
Santas Imagens para a Igreja de Santa Catarina em
Beja, ocorrida na sequência da extinção da 
referida ordem religiosa. Além disso, foram ainda 
disponibilizadas documentos com representações 
de inscrições lapidares existentes no distrito de 
Beja. 

DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA

No segundo semestre de 2019, o Arquivo Distrital
de Beja produziu os seguintes registos descritivos:

- 3.964 processos de casamento do fundo da 
Câmara Eclesiástica de Beja;

- 4.340 registos descritivos do fundo do Tribunal 
Judicial da Comarca de Beja (inventários 
orfanológicos, inventários facultativos, querelas, 
polícia correcional).

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

REPRESENTAÇÕES DIGITAIS

O Arquivo Distrital de Beja no segundo semestre 
de 2019 disponibilizou na base de dados Digitarq 
um total de 8.457 imagens provenientes da 
documentação do fundo paroquial do distrito.

Paroquial N.º
imagens

Paróquia de Amareleja – MRA01 412

Paróquia de Colos – ODM01 1585

Paróquia de Póvoa – MRA02 372

Paróquia de Relíquias – ODM02 1340

Paróquia de Safara – MRA03 762

Paróquia de Santa Bárbara de 
Padrões – CVR04 168

Paróquia de Santana de Cambas – 
MTL05 488

Paróquia de Santo Agostinho – 
MRA04 805

Paróquia de Santo Aleixo da 
Restauração – MRA05 386

Paróquia de Santo Amador – MRA06 416

Paróquia de São João batista – Moura
– MRA07 1336

Paróquia de Sobral da Adiça – 
MRA08 387

VISITA DOS ALUNOS DO CURSO DE 
SOLICITADORIA DO IPB

O Arquivo Distrital de Beja teve patente ao 
público entre 1 de novembro e 15 de dezembro a 
mostra documental “O Testamento: suas formas e 
conteúdos”.



A mostra documental intitulada “O Testamento: 
suas formas e conteúdos” teve como finalidade 
mostrar o que é um testamento, o seu percurso 
desde a sua origem até aos nossos dias, a riqueza e
a diversidade dos seus conteúdos e as diferentes 
formas de testar.

O estudo destes documentos permite dar a 
conhecer a demografia, o contexto social e 
económico da época em que foram produzidos 
bem como dos comportamentos e mentalidades.

Para esta mostra documental foram selecionados e
expostos livros de testamentos públicos, livros de 
testamentos cerrados, livros de autos de depósito, 
de abertura e índices de testamentos do fundo do 
Cartório Notarial de Beja. 

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


