
100 Anos a Guardar 
Memórias  

DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS 
ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

Comemoramos os 100 anos do Arquivo Dis-

trital com uma exposição dedicada integral-

mente aos tesouros guardados e tratados 

por nós ao longo do tempo. A nossa primei-

ra homenagem vai para as mais de 200 enti-

dades do Distrito de Évora que fazem parte 

da nossa vida, muitas delas há 100 anos, e 

sem as quais não faria sentido a nossa exis-

tência. 

Venha conhecer os arquivos do Arquivo Dis-

trital de Évora!  

07 de abril a 09 de junho e de 28 
de julho a 11 de novembro 

  2016 

Organização 

Arquivo Distrital de Évora 

Endereço  
Arquivo Distrital de Évora 

Largo dos Colegiais, 3 

7000-803 Évora 

http://adevr.dglab.gov.pt  

Contactos  
Telefone: 266 006600 

Fax: 266 006601  

E-mail: mail@adevr.dglab.gov.pt 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

Das 9h. às 13h   

e das 14h às 18h 

  

Mapa do Distrito de Évora 



O Arquivo Distrital de Évora comemora 

100 anos de existência em 2016. Sendo 

um “arquivo de arquivos” a sua missão, 

desde o início, foi guardar a documenta-

ção produzida por outras entidades do dis-

trito, nomeadamente, eclesiásticas, admi-

nistrativas, judiciais, associativas e de fa-

mílias. 

Em 100 anos foi possível reunir 4 quilóme-

tros de documentos de mais de 200 insti-

tuições com datas que vão de 1331 a 

2012. Trata-se, portanto, de um espólio 

riquíssimo que encerra uma parte signifi-

cativa da memória da região, do país e 

até do estrangeiro. 

Temos documentos das principais institui-

ções do distrito, como é o caso da Arquidio-

cese e do Governo Civil. Temos documentos 

de todos os municípios do distrito, inclusiva-

mente de alguns que foram extintos, e de 

muitas das instituições associativas e carita-

tivas. Temos documentos referentes a prati-

camente todas as paróquias que atestam o 

batismo/nascimento, casamento e morte 

dos seus habitantes. Temos documentos no-

tariais e dos litígios judiciais. Temos docu-

mentos relativos a cidadãos estrangeiros e a 

Portugueses emigrados, por exemplo, no 

Brasil e na Europa. Temos 84 livros de músi-

ca litúrgica oriundos dos conventos.   

O acervo do Arquivo Distrital de Évora foi 

crescendo ao longo de um século, tratado 

zelosamente por arquivistas para que pu-

desse ser consultado pelos cidadãos. Nasci-

do na República, continua hoje a cumprir a 

sua missão, ajudando a contar histórias e 

dando vida a instituições e pessoas, em 

muitos casos, já desaparecidas. 

Autorização de residência concedida pelo go-

vernador civil de Évora a um cidadão chinês. 

Fundo do Governo Civil de Évora. 

Registo  do  assento  de  batismo de Florbela 

Espanca. Livro de batismos Nº 136 da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. 

Livro de Música Litúrgica do Convento da Cartu-

xa de Évora, nº 43, f. 96v. 

 


