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Exposição virtual

Nesta exposição reunimos os “Documentos em Destaque” divulgados no site do ADPTG, 

no ano de 2022, no âmbito da difusão e promoção do património arquivístico que o 

Arquivo Distrital tem à sua guarda.

“Documentos em destaque” | ano 2022



  

janeiro

Diploma de medicina

Divulgação do diploma de medicina atribuído pela 

Universidade de Coimbra a Manuel Álvares de Lemos, em 

1627.

Este diploma está impresso em pergaminho e é utilizado 

como encadernação de um livro de notas, pertencente ao 

fundo do Cartório Notarial de Monforte – 1º Ofício.

Para consultar a descrição arquivística, siga este link: 

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=993209.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=993209


  

fevereiro

Licença para casar

“Licença” de casamento passada por uma mãe ao filho.

Este documento integra o livro de registo de casamentos do 

ano de 1834 da Administração de Concelho de Elvas.

Foi disponibilizado também o respetivo assento de 

casamento, datado de 23 de agosto de 1834, dos nubentes 

Manuel Joaquim de Matos e Ana Rosa

Para visualizar a licença de casamento, siga este link: 

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/viewer?id=1031400 (imagem 0187).

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/viewer?id=1031400


  

fevereiro

Licença para casar

Para visualizar o registo de casamento, siga este link: https://digitarq.adptg.arquivos.pt/viewer?id=1031400 (imagem 0011).

Para visualizar a descrição arquivística, siga este link: https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1275131.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/viewer?id=1031400
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1275131


  

março

“Escriptura de contracto para cazamento”

Escriptura de contracto para cazamento que entre si fazem Joaquim 

Nunes, viuvo, morador na villa de Mora e Maria Luiza Prattes Lopes, 

solteira, moradora nestta villa de Montargil.

A escritura refere as condições em que o casamento é realizado, 

destacando a revogação da mesma no cazo que haja filho, ou filhos, ao 

tempo do falecimento de qualquer dos conjuges.



  

março

“Escriptura de contracto para cazamento”



  

abril

Sermões da Quaresma

Para assinalar o tempo litúrgico da Quaresma, o Arquivo Distrital de Portalegre divulgou a 

“Provisão de D. João V, determinando que os oficiais da Câmara da vila de Ouguela dessem 

anualmente a esmola de 24.000 réis aos religiosos do Convento de Santo António de Campo 

Maior, pelos sermões da Quaresma, ficando estes obrigados a mais 4 sermões no dia de Reis, 

Páscoa, Corpo de Deus e primeiro Domingo do Advento.



  

abril

Descrição arquivística: https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1042605.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1042605


  

maio

Dia Mundial da Língua Portuguesa – 5 de maio

O Arquivo Distrital de Portalegre associou-se às 

comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa e da 

Cultura na CPLP, 5 de maio, com a divulgação de um 

documento do século XVI, escrito em português.

Trata-se de uma carta enviada pelo rei D. Sebastião a D. 

André de Noronha, bispo de Portalegre, para que este 

ordene a construção de um mosteiro da Ordem de Santo 

Agostinho, na vila de Arronches.

Este documento pertence ao fundo Convento de Nossa Senhora da 
Luz de Arronches, cuja descrição está disponível em 
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1065201.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1065201


  

junho

O Arquivo Distrital de Portalegre associou-se às comemorações do Dia Internacional dos Arquivos, 9 de junho, com a 

divulgação da “carta regia pela qual authoriza o contracto de compra do hospicio central dos Expostos na rua dos 

Besteiros da cidade de Portalegre”.

Carta régia de Dom Luiz por Graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves…



  

julho

Registo de Passaportes

Os Passaportes são documentos indispensáveis para que 

alguém possa transitar de um lugar para outro ou para nele 

permanecer.

São documentos oficiais de identificação do cidadão e fontes 

excecionais de informação para a história genealógica e da 

migração das populações.

Para exemplificar, foi divulgado o registo de passaportes da 

extinta Câmara Municipal de Assumar, dos anos 1835 e 

1836.

Descrição arquivística:
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1032133.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1032133


  

agosto

Grupo excursionista

Para assinalar o Dia Mundial da Fotografia, 19 de 

agosto, o Arquivo Distrital de Portalegre divulgou 

um retrato de um grupo excursionista a Fátima, em 

1967, pertencente ao acervo fotográfico do fundo 

Arquivo Digital e Imaterial da Comenda.

A descrição da fotografia poderá ser visualizada em 

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1120570.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1120570


  

setembro

Auto de arrematação da obra do chafariz grande desta cidade…

No âmbito das Jornadas Europeias do Património e no sentido de dar a conhecer o património à sua guarda, o Arquivo 

Distrital de Portalegre divulgou o Auto de arrematação da obra do chafariz grande desta cidade (Portalegre) feita a 

Manuel Rodrigues Belmonte, oficial de cantaria morador na vila de Estremoz, em preço de cinquenta e seis mil réis, em 

15 de julho de 1700.



  

outubro

Alforria de um escravo, com condição de casar com Lucrécia

No âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030 “Portugal +Igual”, o Arquivo Distrital de 

Portalegre divulgou o testamento cerrado de Pedro de Alva 

Barradas onde menciona a alforria de um escravo, na condição de 

casar com Lucrécia, escrava negra, também alforriada.

A descrição arquivística pode ser visualizada em 
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1146608.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1146608


  

novembro

Recenseamento de crianças

No âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030 “Portugal +Igual”, o Arquivo Distrital de 

Portalegre divulgou o recenseamento de crianças do sexo feminino 

e masculino, realizado a 7 de agosto de 1910, na freguesia de 

Alagoa, concelho de Portalegre.

Recenseamento de crianças do sexo feminino:A descrição arquivística pode ser 
visualizada em https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1133592.

Recenseamento de crianças do sexo masculino:A descrição arquivística pode ser 
visualizada em https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1133593.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1133592
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=1133593


  

dezembro

Carta de compra de uma morada de casas

No âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030 “Portugal +Igual”, o Arquivo Distrital de 

Portalegre divulgou a “Carta de compra de António Lourenço 

Manho e de sua mulher Maria Vaz de suas moradas de casas e 

compraram a Bento Martins Barrento e a sua mulher Maria 

Fernandes de Carvalho”, onde é mencionado que as esposas não 

assinam por não saberem e por serem mulheres.

A descrição arquivística pode ser visualizada em
https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=986384.

https://digitarq.adptg.arquivos.pt/details?id=986384


  

Arquivo Distrital de Portalegre
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