
Inventário

Nível de descrição: F

Código de referência: PT/ADAVR/NOT/CNAGM

Título: Cartório Notarial de Aguim

Datas de produção: 1682-05-14 / 1805-11-16

Dimensão e suporte: 3 liv.; papel

História custodial e
arquivística:

Desconhece-se a história custodial desta documentação anteriormente ao tempo em que esteve à guarda do 
Arquivo da Universidade de Coimbra.

Fonte imediata de aquisição ou 
transferência:

Este conjunto de documentos ingressou no Arquivo Distrital de Aveiro por transferência o Arquivo da 
Universidade de Coimbra em 14-04-1976; incorporação do Cartório Notarial de Anadia realizada em 2002-10-01.

Âmbito e conteúdo: Constituídos por: Actos e contratos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica por série

Condições de acesso: Comunicável, salvo os originais em mau estado de conservação

Condições de reprodução: Reprodução condicionada ao estado de conservação dos documentos. Sujeita à tabela emolumentar.

Idioma e escrita: Por (português)

Instrumentos de descrição: PORTUGAL. Arquivo Distrital de Aveiro-DigitArq [Em linha].Aveiro: ADAVR, 2015.[Consult. 3 dez. 2015]. 
Atualização diária. Disponível em URL:http://adavr.dglab.gov.pt

Regras ou convenções: DIREÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM 
ARQUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

Data da descrição: 8/5/2007 12:00:00 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/NOT/CNAGM/001

Título: Notas para escrituras diversas

Datas de produção: 1682-05-14 / 1805-11-16

Dimensão e suporte: 3 liv.

Âmbito e conteúdo: De início esta série designou-se por livros de notas, livros de registo dos instrumentos lavrados na nota do 
tabelião. Com a reforma de 1899 passa a designar-se por notas para atos e contratos entre vivos. Até 1900 é 
também aqui que se lavram os testamentos. Contém todo o tipo de escrituras públicas exceto as que por lei têm 
que ser lavradas em livro próprio. O Decreto n.º 4170, de 30 de Abril de 1918, possibilita que os livros de notas 
para atos e contratos entre vivos sejam divididos em: a) livro das escrituras dos contratos de compra e venda, 
troca ou doação de bens imobiliários e quaisquer atos acessórios; b) livro das escrituras de sociedades 
comerciais e respetivas modificações, dissoluções, liquidações e partilhas; c) livro das escrituras dos demais 
atos e contratos. Esta permissão mantém-se nos Códigos seguintes. O Código de 1928 cria os livros de notas 
para atos e contratos entre vivos de valor inferior a 300$00, o Código de 1930 os livros de notas para atos e 
contratos de valor inferior a 500$00. Esta divisão de atos de valor determinado desaparece com o Código do 
Notariado de 1931. O Código do Notariado de 1935, estipula que os livros de notas podem ser desdobrados, 
conforme convier ao notário, indicando-se nos termos de abertura os atos e contratos a que cada um é 
destinado. Os livros devem também ter uma letra para além do número sequencial, que auxilie na identificação 
do livro. Este tipo de divisão termina por imposição do Código do Notariado de 1961, que permite o 
desdobramento dos livros de notas para escrituras diversas, em tantos quantos os julgados necessários pelo 
notário, mantendo-se a imposição de juntar um caracter alfabético ao número do livro.

Idioma e escrita: Por (português)

Data da descrição: 5/27/2014 11:08:44 AM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADAVR/NOT/CNAGM/001/0001

Título: Notas para escrituras diversas

Datas de produção: 1682-05-14 / 1682-06-14

Dimensão e suporte: 1 liv.

Âmbito e conteúdo: Francisco Ferreira Nunes, tabelião.
 

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Capa de pergaminho rasgada, fólios fragilizados com rasgos.

Nota de edição: Descrição elaborada por Isabel Brilhante, em 2011-01-26

Regras ou convenções: ISAD- (G): Norma Internacional de Descrição Arquivistica: Adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, 
Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro
de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; trad. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em 
Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IANTT, 2004.
ISBN- 972-8107-69-2. GRUPO DE TRABALHO PARA A NORMALIZAÇÂO DA DESCRIÇÂO EM ARQUIVO - 
Orientações para a descrição arquivistica, 
1ª versão. Lisboa, 124p: ISBN-972-8107-88-9. DECRETO-LEI nº 1003/99. D.R.I Série (99-11-10) 7904-7911.

Data da descrição: 5/27/2014 11:08:44 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/NOT/CNAGM/001/0002

Título: Notas para escrituras diversas

Datas de produção: 1729-12-08 / 1731-01-06

Dimensão e suporte: 1 liv.

Âmbito e conteúdo: Tomé Rodrigues, tabelião.
 

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Sem capa, fólios fragilizados com rasgos.

Nota de edição: Descrição elaborada por Isabel Brilhante, em 2011-01-26

Regras ou convenções: ISAD- (G): Norma Internacional de Descrição Arquivistica: Adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, 
Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro
de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; trad. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em 
Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IANTT, 2004.
ISBN- 972-8107-69-2. GRUPO DE TRABALHO PARA A NORMALIZAÇÂO DA DESCRIÇÂO EM ARQUIVO - 
Orientações para a descrição arquivistica, 
1ª versão. Lisboa, 124p: ISBN-972-8107-88-9. DECRETO-LEI nº 1003/99. D.R.I Série (99-11-10) 7904-7911.

Data da descrição: 5/27/2014 11:08:45 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/NOT/CNAGM/001/0003

Título: Notas para escrituras diversas

Datas de produção: 1801-11-15 / 1805-11-16

Dimensão e suporte: 1 liv.

Âmbito e conteúdo: António José Carneiro, tabelião e António Rodrigues, tabelião.
 

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Capa de pergaminho.

Nota de edição: Descrição elaborada por Isabel Brilhante, em 2011-01-26
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Regras ou convenções: ISAD- (G): Norma Internacional de Descrição Arquivistica: Adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, 
Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro
de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; trad. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em 
Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IANTT, 2004.
ISBN- 972-8107-69-2. GRUPO DE TRABALHO PARA A NORMALIZAÇÂO DA DESCRIÇÂO EM ARQUIVO - 
Orientações para a descrição arquivistica, 
1ª versão. Lisboa, 124p: ISBN-972-8107-88-9. DECRETO-LEI nº 1003/99. D.R.I Série (99-11-10) 7904-7911.

Data da descrição: 5/27/2014 11:08:46 AM
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