
Arquivo Distrital de Beja
Guardião da memória e dos direitos dos cidadãos



O Arquivo Distrital de Beja é um
arquivo de âmbito regional, com 
natureza de Serviço dependente 
da Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB).

Arquivo Distrital de Beja



Foi criado em 1965, pelo decreto n.º 46350, de 22 de maio.



Fundos e coleções

O Arquivo Distrital de 
Beja custodia cerca de 
500 fundos produzidos 
por entidades de 
natureza diversa, 
pública ou privada, 
organizações ou 
indivíduos.



Fundos e coleções

A documentação é proveniente das 
mais diversas instituições quer 
públicas, quer privadas do distrito 
de Beja.



Fundos e coleções

A documentação ostenta uma 
cronologia compreendida entre 
1420, data do seu documento mais 
antigo, e 2001, num total de cerca 
de 5 quilómetros de documentos!



Fundos e coleções

Destacam-se, quer pela sua dimensão, quer pelo seu valor informativo, os fundos 
paroquiais, registo civil, notariais, judiciais e municipais, o fundo do Governo Civil 
de Beja e o fundo da Câmara Eclesiástica de Beja.



Documentação Paroquial

Documentação produzida pelas paróquias do distrito de Beja entre 1554 e 
1911 e que contém registos de assentos de batismo, casamento e óbito.









Documentação do Registo Civil

O Fundo do Registo Civil é constituído maioritariamente pelos livros dos 
extratos dos registos de nascimentos, casamentos e óbitos, livros de registos 
de cédulas, legitimações e perfilhações e transcrições.







Documentação Notarial

Documentação proveniente do diversos cartórios do distrito de Beja. Entre a 
documentação mais relevante encontram-se os livros de notas para escrituras 
diversas e os livros de testamentos.













Documentação Monástico/Conventual

Documentação produzida pelos conventos do distrito de Beja e que abrange o 
período cronológico de 1432 a 1896. Destacam-se os Tombos, livros de receita 
e despesa, livros de escrituras.











Documentação do Governo Civil

Documentação referente a assistência e saúde pública, coordenação das 
atividades económicas e da população, fiscalização do recenseamento e 
recrutamento militar, promoção e controlo de atos eleitorais, gestão do 
património, recursos humanos e financeiros, inspeção, licenciamento, fiscalização 
e segurança, planeamento, entre outros.









Documentação Diocesana 

Entre a documentação diocesana destaca-se a do fundo da Câmara 
Eclesiástica de Beja, nomeadamente documentos relativos ao clero, ao 
matrimónio, às igrejas e documentos do expediente e de receitas paroquiais.









Consultar a documentação

A documentação pode ser 
consultada presencialmente na sala 
de leitura do Arquivo Distrital de 
Beja.



Consultar a documentação

As descrições 
arquivísticas e as 
representações digitais 
da documentação 
encontram-se 
disponíveis para 
consulta remota em: 
https://digitarq.adbja.arq
uivos.pt/



Visitar o Arquivo Distrital de Beja

 Localização

 Avenida Vasco da Gama s/n

 7800-397 BEJA

 Contactos

 284 008 400

 E-mail Geral: mail@adbja.dglab.gov.pt

 Web site: http://adbja.dglab.gov.pt

 Horários

 De segunda-feira a sexta-feira

 Das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30



O Arquivo Distrital de Beja aguarda a sua visita!



AUTORIA
Arquivo Distrital de Beja

Anita Tinoco

Efeitos técnicos
Ana Candeias

CRÉDITOS DA MÚSICA
https://www.youtube.com/watch?v=EYydbECKQJw
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