GUIA DE PESQUISA PARA OS LIVROS DO REGISTO
PAROQUIAL/CIVIL

De modo a agilizar a consulta dos livros do registo paroquial/civil do seu acervo, o Arquivo
da Universidade de Coimbra definiu algumas regras de utilização, expostas neste pequeno guia,
que irá facilitar a pesquisa e melhorar a visualização dos registos on-line.
Assim:
- Em primeiro lugar, os livros do Registo Paroquial (PAR) estão organizados por concelhos
e, dentro de cada concelho, por paróquia. O respetivo fundo é designado pelo próprio nome da
paróquia.
- De igual modo, os livros do Registo Civil (RCV) estão organizados por concelhos, sendo
o fundo designado pelo nome da Conservatória do referido concelho.
- Para visualizar a informação arquivística bem como as respetivas imagens dos livros
disponibilizados on-line, poderá fazer a pesquisa de duas formas:

Método n.º 1
1 – Aceder à página principal do AUC no seguinte endereço: https://www.uc.pt/auc.

2 – Clique no menu “Fundos e Coleções”.

3 – Neste menu, selecione “Cadastro de Fundos”.

4 – Para consultar registos de batismos, casamentos e óbitos respeitantes a datas anteriores
a 1911, escolha Paroquiais (PAR).
Para consultar registos de nascimentos, casamentos e óbitos posteriores a 1911, selecione a
opção Registo Civil (RCV).

5 – Clique no concelho pretendido. Neste exemplo, vamos escolher Miranda do Corvo.

6 – De seguida, clique no nome da paróquia que lhe interessa. Neste exemplo, Lamas.

7 – Aparecerá uma nova janela com a informação arquivística do fundo paroquial e, do
lado esquerdo, o plano de classificação com a informação das séries documentais da freguesia.

8 – Os livros estão agregados em três séries (Batismos - 02, Casamentos - 03 e Óbitos - 04),
havendo, em alguns casos, uma quarta (Mistos - 01) e uma quinta (Índices - 05). Para visualizar
os livros de cada série, deverá clicar naquela que pretende, sendo-lhe então apresentada a lista de
todos os livros da série que selecionou.

9 – De seguida, selecione o livro (u.i.) do ano pretendido para obter a informação
arquivística e as respetivas imagens.

10 – Para visualizar as imagens digitais, clique, à direita, na miniatura do livro.

11 – Prossiga a pesquisa percorrendo imagem por imagem para encontrar o registo desejado.

Método n.º 2
1 – Aceder ao módulo de pesquisa disponível na página do AUC através do endereço
http://pesquisa.auc.uc.pt/

2 – Nesta nova página, poderá utilizar a funcionalidade da PESQUISA SIMPLES ou
PESQUISA AVANÇADA.
2.1 – Na PESQUISA SIMPLES, escreva o nome da paróquia (se pesquisa registos
anteriores a 1911) ou do concelho (se pesquisa registos posteriores a 1911) que pretende e, de
seguida, clique no ícone da lupa.

2.2 – Na PESQUISA AVANÇADA, selecione o nível de descrição Fundo. No campo
Título, escreva o nome da paróquia ou do concelho que pretende. De seguida, clique em
Localizar Registos.

3 – Depois de efetuar a pesquisa, é-lhe apresentada uma nova janela com os resultados que
satisfazem os critérios introduzidos. No caso apresentado, procurámos os livros paroquiais da
freguesia de Ançã. Clique no título, PARÓQUIA DE ANÇÃ.

4 – Siga os passos 7 a 11 descritos no método n.º 1.

Em caso de dificuldades ou dúvidas, contacte-nos em: auc-geral@auc.uc.pt

