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O ADVIS – Boletim Informativo surge no primeiro 
trimestre de 2000, com o objectivo de incrementar o 
conhecimento do património arquivístico de que somos 
depositários e prestar algumas informações acerca dos 
serviços prestados e efectivados. 

Desde então, tem sido distribuído em suporte 
papel e disponibilizado na página electrónica. Todos 
os números já editados podem ser consultados em  
http://www.ad-viseu.com/boletim.php

Acompanhando a mudança inevitável dos tem-
pos e das vontades, tomámos a decisão de reduzir 
custos e optar pela via da modernização.

Assim, a partir de Janeiro de 2012, o Boletim 
Informativo passa a ser publicado apenas em formato 
electrónico, e distribuído pela mesma via, mantendo-se 
o modelo e a periodicidade inalteráveis.

O objectivo predomina e continuaremos a dar 
o melhor que sabemos, assumindo o compromisso de 
fazer mais com menos, mas sempre com a mesma de-
dicação, empenho e profissionalismo.

Agradecemos a todos os nossos leitores, que 
são a razão de ser deste instrumento de comunicação.



Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Portugal

A devoção a Nossa Senhora da Conceição terá sido introduzida em Portugal 
por D. Gilberto, bispo de Lisboa entre 1147 e 1166. D. João I coloca o reino sob 
a protecção da Virgem e manda erigir o convento da Batalha a Nossa Senhora. 
D. João IV, tornou permanente esta devoção quando, nas cortes celebradas em 
Lisboa, no ano de 1646, proclama a Virgem Nossa Senhora da Conceição por 
padroeira do Reino de Portugal.

“El Rey Dom Joam Nosso Senhor enviara ao Reverendo Cabido huma provi-
sam sua, em como tomara e tinha tomado por padroeira a Sanctissima Virgem 
Maria Nossa Senora da Concepçam, e bem assi huma carta, pera que os dittos 
officiaes da camera, juntandose como ditto he com este Reverendo Cabido e com 
o mais clero deste bispado, ouvessem por boa a ditta proposta”.

Aos 10 dias do mês de Fevereiro de 1647 reuniram o deão, dignidades e cóne-
gos do Cabido da Sé de Viseu com os meios prebendados, capelães, padres co-
reiros e mais beneficiados e clero da cidade, “em acto público e solemne”, e “para 
que fique em memória aos vindouros esta tam pia e catholica acção ordenada 
pello invicto e serenissimo principe Dom João quarto deste nome, Rey e Senhor 
natural nosso neste Reyno e Senhorios de Portugal, e imitando sua Real, e pia 
acção nos reconhecemos e confessamos por vassalos e escravos da Santissima 
Virgem Maria da Concepção May de Deus Senhora nossa”.

Esta devoção generalizou-se em todas as dioceses portuguesas e, a Senhora 
da Conceição, passou a ser a padroeira de Portugal “p.a maior gloria de Deus 
nosso s.or exaltação de sua Ig.ra Catholica extirpação das heresias, e conversão 
das gentes; e esperamos com grande e christam confiança na infinita Misericordia 
de Deus nosso S.or que por meio da Santissima Virgem Maria da Concepção May 
Sua e Senhora nossa protectora e padroeira deste Reyno e senhorios de Portugal 
nos ampare e defenda dos nosso inimigos e conçeda  a El Rey nosso sr. a a este 
reyno grandes victorias triunphos prosperidades e augmentos“. 

Em 8 de Dezembro de 1854, pela bula Ineffabilis Deus, o papa Pio IX proclama 
como dogma de fé a evocação católica a Nossa Senhora da Conceição, também 
evocada como Imaculada Conceição.

A Imaculada Conceição é uma devoção muito querida do Povo Português. Re-
presentada de pé em cima da Lua, de nuvens ou de globo terrestre, pisando uma 
serpente que simboliza o mal, as orações que lhe são dirigidas são geralmente no 
sentido de pedir protecção familiar, assim como a ajuda aos menos favorecidos e 
aos que padecem de grandes males.

Em Portugal, o dia 8 de Dezembro é dia santo, feriado nacional. Comemora-se 
a Padroeira – Nossa Senhora da Conceição.



Boletim Informativo

AceitAção
Nível de descrição Documento simples
Código de referência PT/ADVIS/DIO/CVIS/A/001/00001
Datas de produção 1647-01-18 a 1647/02/10
Dimensão e suporte 4 fls.
Âmbito e conteúdo Aceitação que fazem os membros do Cabido de Vi-

seu, em como tomam por padroeira e protectora de 
Portugal, N. Srª da Conceição.

 Contém o termo de juramento dos membros do Ca-
bido, datado de 1647 Fev. 10, Viseu, pelo escrivão 
António Rodrigues do Loureiro e assinado por todos.

Cota actual cx. 1 n.º 1
Idioma e escrita Português

Informação 
disponível 
a partir do 
repositório 

DigitArq 
do ADVIs



ARQUIVO DISTRITAL de VISEU

Candidatura ao Programa ADAI

Em 2009, o Arquivo Distrital de Viseu 
candidatou-se ao Programa ADAI (Apoyo 
al Desarrollo de Archivos Iberoamerica-
nos) com o projecto Encontros e desen-
contros: movimentos migratórios, tendo 
como objectivo o inicio da disponibiliza-
ção on-line da descrição de uma parte, 
de um conjunto documental constituído 
por 106 livros de registo de emissão de 
passaportes que se estimam em mais de 
um milhão de registos e que abrangem 
um período compreendido entre 1854 e 
1935.
Neste projecto procedeu-se à descrição 
arquivística, e carregamento de dados na 
aplicação informática DigitArq, de 24135 
registos de passaportes, no período 
compreendido entre 1854 e 1887. 
A descrição foi efectuada a nível de do-
cumento, contemplando os seguintes 
elementos: nome, requerente, número 
de passaporte, filiação, idade, profissão, 
estado civil, lugar, freguesia, concelho e 
destino.
O resultado deste projecto foi enviado em 
Agosto à Secretaria da Unidade Tecnica 
do ADAI.
A dimensão histórica dos movimentos 
é uma constante nos estudos na nossa 
contemporaneidade e da nossa susten-
tabilidade, mas é também um contributo 
para o conhecimento mútuo entre povos 
e comunidades diferentes num contexto 
multicultural.
Só a cobertura total destes registos per-
mitirá demonstrar o verdadeiro fenómeno 
dos movimentos migratórios no distrito. 
Depois deste primeiro projecto, e es-
tando interessados num trabalho que 
englobe a totalidade dos livros de que  

somos depositários, foi apresentado 
novo projecto à XIV Convocatória de 
ajudas a projectos arquivísticos, que de-
correu até 6 de Setembro.

Registos paroquiais

Estão disponíveis  para consulta em 
ambiente Web, a partir do repositório 
DIGITARQ do ADVIS, os registos de 
descrição arquivística respeitantes aos 
registos paroquiais: 

Arquivo Distrital de Viseu
A totalidade dos livros, à excepção dos 
relativos aos fundos pertencentes ao 
concelho de Mortágua.

Nível de descrição N.º Registos
Fundo 361
Série 1 581
Unidade de Instalação 29494

Total 31 436

Arquivo Histórico da Diocese de Lamego
A totalidade dos livros respeitantes ao 
distrito de Viseu. 

Nível de descrição N.º Registos
Fundo 177
Série 652
Unidade de Instalação 17 959

Total 18 788

Celebração de contratos

No âmbito das Medidas Emprego- 
-Inserção, reguladas pela Portaria n.º 
128/2009, de 30 de Janeiro, na redac-
ção que lhe foi dada pela Portaria n.º 
294/2010, de 31 de Maio, foi celebrado 
contrato com Ana da Luz Afonso Cam-
pos Ferreira Gomes, com início em 1 de 
Agosto e terminando a 31 de Dezem-
bro de 2010, conducente à execução 
de trabalho socialmente necessário, na 
área de Serviços Gerais.


