
DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS 
ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

19 de outubro de 2017 

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 

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

Horário 

De segunda a sexta-feira 

Das 9h. às 12h30   

e das 14h às 17h30 

Dia Nacional dos Bens      
Culturais da Igreja

«Significados da Arte Cristã» 

Inscrições 
Visitas Guiadas  

com início às 11h  e às 16h 

Livro de Liturgia Nº 54  (Convento da Cartuxa de Évora) 

A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e o 

n.º de inscrições aceites é limitado a 20 

por sessão. 

Inscrição até 18 de outubro, pelo 

mail@adevr.dglab.gov.pt 

Livro de Liturgia Nº 15  (Convento de São Bento de Cástris) 

mailto:mail@adevr.dglab.gov.pt


O Secretariado Nacional para os Bens Cultu-

rais da Igreja vai desenvolver, no âmbito do 

Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, 

diversas ações entre os dias 18 e 21 de Ou-

tubro de 2017 que vão desde conferências, 

exposições, lançamentos editoriais, apresen-

tação de intervenções de reabilitação, visi-

tas guiadas, concertos, e outros eventos, 

envolvendo arte religiosa, bibliotecas eclesi-

ais, arquivos ou património imaterial. O te-

ma escolhido para este ano é: 

«Significados da Arte Cristã» 

Dia Aberto 

 19 de outubro  

 

(Dia do Arquivista) 

Durante esse dia estará também patente 

uma Mostra Documental sobre arte religio-

sa (composta essencialmente com contra-

tos de construção de altares) e terão lugar 

visitas guiadas a várias áreas funcionais do 

ADE (serviço de referência e leitura, trata-

mento documental, unidade de transfe-

rência de suporte e depósitos) com uma 

duração aproximada de uma hora. 

Contrato notarial entre a Misericórdia de Évora e o mestre 
ladrilhador Manuel Borges 

Arquivo Distrital de Évora. Cartórios Notariais de Évora. 
Tabelião Manuel Pinheiro de Carvalho. Livro 1 1 30, fls. 2 v.º  

O Arquivo Distrital de Évora vai-se associar 

ao Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja 

através da realização de um Dia Aberto.  

Poderão ser realizadas visitas guiadas à Expo-

sição patente no Arquivo: “O Culto Mariano 

na Diocese de Évora”. 


