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Ao longo dos meses de Junho a
Setembro, solicitámos aos utilizadores
deste Arquivo o preenchimento de um
questionário, com o objectivo de
melhorar a qualidade dos nossos
serviços.
A nível externo, pretendeu-se indagar
qual o conhecimento que o público em
geral detém do Arquivo Distrital de
Viseu, através da aplicação de um
inquérito de rua.
Os estudos de opinião resultantes da
análise dos dados recolhidos serão
divulgados no próximo número deste
boletim informativo.
A todos os que connosco colaboraram,
manifestando a sua opinião, o nosso
muito obrigado.
A Directora,
Maria das Dores Almeida Henriques

DOCUMENTOS

Carta do Infante D, Henrique ao Cabido de Viseu
Cab. Docs. Avs. Cx. 12

N.º 36
Dayam dinidades coneguos e cabido da See de Viseu. O If(ant)e Dom
Anrrique vos envio m(ui)to saudar./2 Por me parecer que se hia gastamdo
já muito ho tempo pera se dever de fazer a liquidaçam/3 das avaliações das
remdas das prelacias deste Reino e sobre que se ham de repartir/4 os
setemta mil cruzados que havemos de pagar como tambem pera determinar
quais quer/5 duvidas que se moverem no dito negocio e praticamdo co(m)
hos prelados presentes nos pare-/6 -ceo tempo pera serem logo jumtos os
procuradores pera se tomar conclusam nas sobre-/7 -ditas cousas e polo
que vos rogo que mandeis fazer pres(en)tes voso procurador ou procu-/8
-radores e asy mamdeis notificar aa clerezia do seu bispado que mandem
outro sy procura-/9 –dor ou procuradores co(m) procurações abastantes
pera estarem ao liquidar da valia/10 da renda dos beneficios e prelacias
destes Reinos e pera aceitar ha repartiçam dos se-/11 -temta mil cruzados
que se ham de repartir por elas e asy pera quais quer outras/12 cousas e
duvidas que se moverem/13 e os ditos procuradores traram as avaliaçoes
das remdas dos beneficios como vos/14 tenho escrito que as mandaseis fazer
asinadas por vos e asomadas e asy outros/15 quais quer papeis de
descomtos ou doutra qualquer cousa que faça a bem do caso/16 e asy
mamdareis por eles quais quer duvidas que vos la ocorrerem pera
tomarmos/17 qua letrados que as determinem asy esas como quais quer
outras que se de novo/18 moverem e polo tempo ser tam breve notificamos
aos outros prelados e cabido/19 que mamdasem seus procuradores e que
fosem aquy ate vimte de Fevereiro segui(n)te/20 e polo q(ue) vos
emcomendo muito que mamdeis os vosos e q(ue) sejam aquy ao dito
termo./21 Escrita em Almeirim XXI de Janeiro de 1541. Jorge Coelho seu
no-/22 -tario ha fiz escrever.
(Assinado:) Iff(ant)e Do(m) Anrique

Hemeroteca
Publicações Regionais
☺ Banca de Ideias
1998 (Jul.) ☺ Beira Alta
1973 ☺ Boletim da Câmara Municipal de
S. Pedro do Sul
1996 (Jan.) ☺ Caminho : O Jornal de Sátão
2000 (Fev.) ☺ Contexto : Boletim Informativo da
Bibl. da Esc. Sec. Emídio Navarro
2000 (Fev.) ☺ Correio de Interior
1988 (Mar.) – 1993 (Out.)
☺ Diário de Viseu
1984 (Jun.) – 1998 (Dez.)
☺ Jornal da Beira
1988 (Nov.) ☺ Jornal da Província
1980 (Fev.) – 1981 (Ago.)
☺ O Jornal de Viseu
1958 - 1974 (Ago.)
☺ Notícias de Viseu
1983 (Nov.) ☺ Política Nova
1946 (Out.) - 1958 (Fev.)
☺ Viseu Informação
1980 (Fev.) ☺ A Voz de S. João da Pesqueira
1986 (Maio-Out.)

Legislação
☺ Boletim Oficial de Angola
I série 1953 - 1975
II série 1953 - 1975
III série 1953-1957;1959-1975
☺ Boletim Oficial de Cabo Verde
1951 - 1964
☺ Boletim Oficial de Macau
1952 – 1975

☺ Boletim Oficial de Moçambique
I série 1952-1969;1971,1972;
1975
II série 1952-1960;1962-1975
III série 1953 - 1975
☺ Boletim Oficial de São Tomé e
Príncipe
1953 - 1964
☺ Boletim Oficial de Timor
1953 - 1967
☺ Diário do Governo
1972 – 1976 (Abr. 9)
☺ Diários da República (I e II Séries)
1976(Abr. 10) –

Incorporações
Livros paroquiais:
Castro Daire – 100 livros
de baptismos, casamentos e
óbitos (1775-1899)
Resende – 74 livros de
baptismos, casamentos e
óbitos (1894-1899)

Acção de Formação:
Nos dias 5 e 6 de Setembro,
decorreu mais uma acção de
formação sobre Organização de
Arquivos Municipais, promovida
pelo ADV.

Movimento:
Nos meses de Abril a Agosto,
foram consultadas 6 093 espécies
documentais, por 861 utilizadores.

