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Divulgar o património arquivístico
constitui uma das atribuições dos
Arquivos Distritais.
Destina-se
este
boletim
a
promover o conhecimento dos fundos
documentais existentes no Arquivo e,
simultaneamente, apresentar algumas
informações acerca dos serviços
prestados, documentação recolhida e
outras
elementos
considerados
pertinentes para dar a conhecer “a
nossa realidade” a todos os utilizadores
e instituições interessadas.
Deste modo, esperamos contribuir,
ainda que de uma forma modesta, para
uma melhor divulgação e conhecimento
do Arquivo Distrital de Viseu.
A Directora,
Maria das Dores Almeida Henriques

DOCUMENTOS

Carta de Confirmação de D. João I
Perg. Dev. M.º 3

N.º 84

huma guissa que seja pro quanto nossa merçee he de lhes seerem
outorgados e confirmados e husarem como /8 sempre hussarom e
costumarom como dicto he. Em testemunhos desto lhe mandamos dar esta
nossa carta dada /9 na cidade do Porto vint quatro dias de Setembro. El
Rey o mandou per Joham Afonso bachaler em degre- /10 -dos e per Joham
Afonso escolar em leix seus vaasallos do seu desenbargo. Lourenço
Fernandez a fez era de mil /11 e quatrocentos vinte e quatro anos. Joham
Afonso.

Amostra de tecido dos Aramazens Hermínios - Viseu
Governo Civil

Dom Joham pella graça de Deos Rey de Portugal e do Algarve. A quantos
esta carta virem fazemos saber que nós querendo /2 fazer graça e merçee
ao daiam e cabidoo da cidade de Viseu temos por bem confirmarmos lhis
todolo /3 os privilegios liberdades que lhes forom dados e outorgados pellos
Reys que ante nós forom e todos se- /4 -us boos hussos custumes <de> que
sempre husarom e custumavom ataa o tempo da morte del Rey Dom
Fernan- /5 -do nosso irmaão a que Deos perdoee. Porem mandamos a
todollos nossos meirinhos, corregedores /6 juizes, justiças e outro quas quer
que desto ajam conhocimento que lhe nom baades contra elle em ne- /7 –

Acção de Formação:
Nos dias 13 e 14 de Junho,
decorreu a 1.ª acção de formação
sobre Organização de Arquivos
Municipais, promovida pelo ADV.
A próxima realizar-se-á nos dias 5 e
6 de Setembro.









Instrumentos
de
pesquisa
disponíveis para venda:

























Cabido da Sé : Inventário
Câmara Eclesiástica : Inventário
Documentos Avulsos do Cabido
da Sé de Viseu: Catálogo : A-B
Documentos Avulsos do Cabido
da Sé de Viseu : Catálogo : C
Documentos Avulsos do Cabido
da Sé de Viseu: Catálogo : D-E
Documentos de uma Casa
Solarenga de Farminhão
Fontes Manuscritas do Cabido
Fragmentos de Pergaminhos
Fundos familiares no A.D.V.
Fundos Monásticos : Inventário
Governo Civil : Actas e deliberações das Câmaras Municipais
Governo Civil : Contabilidade
das Câmaras Municipais
Governo Civil : Correspondência Expedida (1835-1926)
Governo Civil : Correspondência Expedida e Recebida (19261950)
Governo Civil : Correspondência Recebida (1833-1926)
Governo Civil : Expostos, Roda
e Lactação



Governo Civil : Licenciamentos
Governo Civil : Monografias e
Publicações Periódicas
Governo Civil : Saúde Pública e
Assistência
Inquirições de Genere
Inventário da colecção de pergs.
Inventário dos livros do fundo
judicial de Castro Daire
Inventário Orfanológico da
Comarca de Tondela (17651900) - (1900-1942)
Judeus em Viseu : Catálogo de
Documentos
Juízo de Paz da fr. de Silgueiros
Mitra : Inventário
Ruas de Viseu em 12 dos 764
livros do Cabido da Sé
Seminário de Viseu : Inventário

Incorporações
 Livros paroquiais:
 Cinfães – 13 livros de
baptismos, casamentos e
óbitos (1873-1898)
 S. João da Pesqueira – 12
livros
de
baptismos,
casamentos e óbitos (18601899)
 S. Pedro do Sul – 29 livros
de baptismos, casamentos e
óbitos (1845-1899)
 Processos judiciais:
 Mangualde
–
7425
inventários orfanológicos
(1812-1951)

