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O que é a Oficina de Pesquisa de 
Documentos? 

• A Oficina de Pesquisa de Documentos surgiu da perceção, do Arquivo Distrital de Évora, 
das dificuldades que os utilizadores sentem quando pretendem encontrar a informação de 
que necessitam. 
 

• A Oficina de Pesquisa de Documentos destina-se a difundir metodologias que acelerem o 
acesso dos utilizadores à informação mais pertinente para as suas necessidades. 
 

• A Oficina de Pesquisa de Documentos orienta-se para as áreas de investigação com maior 
procura no Arquivo Distrital de Évora: 
 
• Genealogia; 
• História Local e Regional; 
• História Social e Económica. 

 
• Hoje é possível, para além da pesquisa presencial, aceder a descrições e a alguns 

documentos através do seguinte link na internet:  
 

http://digitarq.adevr.arquivos.pt/ 
 

http://digitarq.adevr.arquivos.pt/
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/


Noções Gerais de Arquivo 

• Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma entidade no âmbito 
das suas funções. 

• Cada entidade produz um fundo documental, que pode estar fechado caso a entidade 
tenha sido extinta, ou aberto, caso a entidade continue a existir. 

• Todos os documentos devem ser classificados aquando da sua produção. 
• A estrutura de classificação obedece, normalmente, aos seguintes níveis: 

 
 Fundo  
 Subfundo 
 Secção 
 Subsecção 
 Série  
 Subsérie 
 Unidade de instalação 
 Processo 
 Documento 

 
• Por vezes não são utilizados todos os níveis. 



Fundos do Arquivo Distrital de Évora 

 • Administrações dos Concelhos 
• Associação Dinheiro dos Pobres 
• Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora 
• Câmara Eclesiástica 
• Cartórios Notariais 
• Casa Pia de Évora 
• Celeiro Comum de Borba 
• Celeiro Comum de Évora 
• Comissão Distrital de Assistência 
• Comissão Interministerial de Financiamento a 

Retornados de Évora  
• Família Cordovil 
• Governo Civil 
 

• Judiciais 
• Município de Borba 
• Município de Évora 
• Paroquiais 
• Provedoria da Comarca de Évora e Estremoz 
• Repartição Geral de Finanças de Évora 
• Santas Casas da Misericórdia 
• Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, 

Mármores, Madeira e Materiais de Construção do 
Sul 

• Sociedade Harmonia Eborense 
• Tribunal Administrativo de Évora 
 

http://digitarq.adevr.arquivos.pt/results?t=administra%c3%a7%c3%a3o+do+concelho&lg=Fonds&s=CompleteUnitId&sd=False
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984146
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984237
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=986411
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/results?t=cart%c3%b3rio&lg=Fonds&s=CompleteUnitId&sd=False
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1047694
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984673
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984136
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984136
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984136
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984139
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984139
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984681
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984143
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1046634
http://adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/Links-dos-arquivos-paroquiais-do-distrito-de-Évora.pdf
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984144
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984141
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/results?t=Santa+casa&lg=Fonds&s=CompleteUnitId&sd=False
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984236
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984236
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984236
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1060041
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984142


GENEALOGIA 

A genealogia estuda a origem, evolução e disseminação das famílias bem como 
os respetivos sobrenomes ou apelidos. 
 
É também conhecida como "ciência da História da Família" pois tem como 
objetivo desvendar as origens das pessoas e famílias por intermédio do 
levantamento sistemático de seus antepassados ou descendentes, locais onde 
nasceram e viveram e seus relacionamentos inter-familiares. 



Preparação 

• Antes de começar uma pesquisa documental, devemos recolher os nomes, a 
naturalidade (concelho e freguesia) e a data aproximada do nascimento dos elementos 
mais velhos da nossa família (pais, avós, bisavós, tios, tios-avós, etc.).  
 

• Se apenas tem conhecimento dos nomes dos seus avós, deverá iniciar a sua pesquisa 
procurando obter a certidão do registo de nascimento dos seus pais, dirigindo-se para 
o efeito à respetiva Conservatória do Registo Civil.  
 

• Através deste documento fica a conhecer os nomes dos seus bisavós, bem como 
outros elementos biográficos. 
 

• No caso dos seus avós terem nascido há mais de 100 anos, deverá procurar os 
respetivos assentos de batismo nos Arquivos Distritais. 



Metodologia da Pesquisa 

• No caso de saber os nomes, a naturalidade (concelho e freguesia) e a data do nascimento 
dos avós terá relativa facilidade em alcançar os respetivos registos de casamento dos 
bisavós, como se exemplifica a seguir:  
 
• Para obter o registo de casamento dos bisavós nos Arquivos Distritais deverá recuar 

no tempo, verificando os assentos dos registos paroquiais ou, se a data do casamento 
é posterior a 1910, os assentos do registo civil do município onde ocorreu o 
casamento. 

 
• Para obter os registos de nascimento dos bisavós nos Arquivos Distritais , supondo que o 

nascimento ocorreu cerca de 20 a 30 anos antes do casamento, deve-se procurar os 
assentos de batismo nas freguesias indicadas no assento de casamento dos bisavós como 
sendo aquelas onde nasceram. 
 

• Para os antepassados seguintes, ou seja, trisavós, o procedimento é o mesmo, e assim por 
diante. 
 

• O assento de óbito pode também conter informação relevante para a determinação da 
data de nascimento, do nome do cônjuge, da naturalidade e da existência de filhos 
menores. 
 



Registo de Dados 

As pesquisas nas paróquias do distrito de Évora podem ser realizadas através de consulta 
presencial no Arquivo Distrital de Évora e através da Internet nos seguintes links: 
 
http://adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/Links-dos-arquivos-paroquiais-do-
distrito-de-%C3%89vora.pdf  
 
http://digitarq.adevr.arquivos.pt/ 
 

MY HERITAGE http://www.myheritage.com.pt/ (gratuito) 
GENALL http://www.geneall.net/ (pago) 
ANCESTRAL QUEST http://www.ancquest.com/paf/tryaq.htm (gratuito) 

Os dados da investigação genealógica podem ser registados num caderno, em 
desenhos de árvores ou, então, utilizando software digital que permite a 
organização automática e um acréscimo ilimitado de dados. Aqui ficam alguns 
links úteis: 
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Links para fundos dos Arquivos 
Paroquiais 

 
 



Registos Paroquiais 
Pesquisa on-line 















Mora. Paróquia do Cabeção. Livros de Óbitos, 1 



Genealogia 

As principais fontes para a elaboração de uma árvore genealógica são os 
registos paroquiais e civis (estes últimos depois de 1910), mas existem 
outras fontes, nomeadamente:  
 
• Testamentos (séculos XVI-XIX); 
• Cartórios Notariais (séculos XVI-XIX; transações imobiliárias, 

procurações); 
• Judiciais (Processos Crimes; Processos Orfanológicos); 
• Câmara Eclesiástica (Habilitações de Genere);  
• Administrações dos Concelhos de Évora, Borba, Estremoz, Reguengos de 

Monsaraz (Casamentos civis); 
• Hospitais (Óbitos). 



História Local e Regional 

A História Local e Regional é um ramo da historiografia que 
procura estudar os fenómenos políticos, sociais, culturais e 
económicos relativos a uma localidade ou região. 
  



Preparação 

• Antes de iniciar uma pesquisa nos arquivos há que definir 
com detalhe e clareza o objeto de estudo, ou seja, o tema a 
abordar, definindo fronteiras cronológicas e territoriais. Por 
exemplo: 
 
• A vida e obra de uma personalidade;  
• Evolução de uma propriedade ou monumento;  
• Eventos religiosos;  
• Lutas sociais e políticas;  
• etc. 

 
 



Preparação 

• Os temas de pesquisa, provavelmente, não estão referenciados de 
forma direta nos instrumentos de  descrição (ex.: guias, inventários, 
catálogos e índices) dos fundos documentais; 

• Por essa razão, os investigadores devem procurar ter conhecimento das 
funções dos produtores da documentação que pretendem pesquisar de 
modo a perceber se é útil (ou não) à sua investigação. 

 



Fontes da História Local e Regional 

O Arquivo Distrital de Évora disponibiliza on-line as descrições (e até 
eventualmente imagens) de alguns dos seguintes fundos documentais, 
podendo-se ter acesso a todos de forma presencial:  
 
• Cartórios Notariais; 
• Câmara Municipal de Évora; 
• Câmara Municipal de Borba; 
• Câmara Eclesiástica (Visitações, Casamentos); 
• Misericórdia de Évora; 
• Sociedade Harmonia Eborense; 
• Família Cordovil; 
• Governo Civil; 
• Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Mármores, Madeira e 

Materiais de Construção do Sul; 
• Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora. 



Pesquisa 

• Por exemplo, a informação relativa à história da família Espanca. 



Pesquisa 



Pesquisa 



Pesquisa 



História Social e Económica 

A História Social e Económica é um ramo da historiografia 
que procura estudar a evolução dos fenómenos sociais e 
económicos ao longo do tempo. 
  



Preparação 

• Antes de iniciar uma pesquisa nos arquivos há que definir 
com detalhe e clareza o objeto de estudo, ou seja, o tema a 
abordar, definindo fronteiras cronológicas e territoriais. Por 
exemplo: 
 
• as lutas dos trabalhadores no distrito de Évora entre 

1850 e 1870;  
• o impacto económico da Campanha do Trigo no 

concelho de Arraiolos; 
• a religiosidade na cidade de Évora na I República; 
• impostos recolhidos pela Provedoria no primeiro 

quartel do século XVIII;  
• etc. 

 
 



Preparação 

• Os temas de pesquisa, provavelmente, não estão referenciados de 
forma direta nos instrumentos de  descrição (ex.: guias, inventários, 
catálogos e índices) dos fundos documentais; 

• Por essa razão, os investigadores devem procurar ter conhecimento das 
funções dos produtores da documentação que pretendem pesquisar de 
modo a perceber se é útil (ou não) à sua investigação. 

 



Fontes da História Social e Económica 

O Arquivo Distrital de Évora disponibiliza on-line as descrições (e 
eventualmente as imagens) de alguns dos seguintes fundos documentais, 
podendo-se ter acesso a todos de forma presencial:  
 
• Provedoria; 
• Casa Pia; 
• Câmara Municipal de Borba; 
• Câmara Municipal de Évora; 
• Repartição Geral de Finanças de Évora; 
• Governo Civil; 
• Judiciais. 



Pesquisa 

• Por exemplo, a informação relativa à instalação de alambiques.  
 
 



Pesquisa 



Pesquisa 



Pesquisa 



Instrumentos de Descrição Documental 

 
 
 
 
 

Instrumento Link 

Guia Geral de Fundos do Arquivo 
Distrital de Évora 

 

http://adevr.dglab.gov.pt/wp-
content/uploads/sites/4/2008/09/Guia_Fundos_ADE

VR_04.pdf 
 

Inventário dos Registos Paroquiais 
 

http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/ 
 

O Arquivo Distrital de Évora, para além dos fundos documentais acima referidos, 
detém outros que podem ser fontes suplementares para as investigações dos 
nossos utilizadores, razão pela qual disponibilizamos abaixo os links para os 
seguintes Instrumentos de Descrição Documental: 

http://adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2008/09/Guia_Fundos_ADEVR_04.pdf
http://adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2008/09/Guia_Fundos_ADEVR_04.pdf
http://adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2008/09/Guia_Fundos_ADEVR_04.pdf
http://adevr.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/4/2008/09/Guia_Fundos_ADEVR_04.pdf
http://adevr.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/
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Questões 

 
 
 
 
 ? 



Arquivo Distrital de Évora 
Informações Úteis 

 
 
 
 
 

Morada: 
Largo dos Colegiais, 3 
7000-803 ÉVORA 
 
Tel.: +351 266 006 600 
 
Fax: +351 266 006 601 
 
E-mail Geral: mail@adevr.dglab.gov.pt 
 
Horários 
Dias úteis das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00. 
Requisições de documentos para consulta, pedidos de duplicação e pagamentos: 
Das 09:00 às 12:45 e das 14:00 às 17:45. 
Encerrado aos Sábados, Domingos e Feriados. 
Feriado Municipal: 29 de Junho (Dia de S. Pedro) 

mailto:mail@adevr.dglab.gov.pt

