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Arquivo Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo 
   

 

Newsletter Trimestral - 01-12-16 

 

Para assinar a nossa newsletter envie um email para 

: arquivomunicipalfcr@cm-fcr.pt 
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Foral de Castelo Rodrigo  
 

Plano Centenário de Escolas 

  

O plano dos centenários, foi iniciado por António de Oliveira Salazar, na década de 1940, tendo sido 

elaborado com o objetivo de dotar o país de um sistema de estabelecimentos primários necessários 

à educação da população. 

A construção das escolas foi levada a cabo pela Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

dos Ministérios das Obras Públicas. 

Com o plano dos centenários, até ao final da década de 1950, foram construídos mais de 7000 

edifícios escolares, tendo continuado a construção dos mesmos até fins da década de 1960. 

Os projetos escolhidos por Rogério de Azevedo e Raul Lino constituíam-se por edifícios com mais de 

1 sala geminados de forma a poderem garantir a separação total dos sexos. 

Os projetos tipo de Rogério de Azevedo e Raúl Lino fazem parte dos projetos regionalizados, 

desenvolvidos pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 1935, e destinados a 

serem construídos de harmonia com as características da arquitetura regional, impostas não só pela 

aplicação dos materiais próprios dessas regiões, como também pelas variações do clima. 

Na Beira Alta os projetos assentam em materiais como o granito, sendo a porta principal em 

carvalho, com decorações em ferro forjado. 

A documentação apresentada dispõe de um projeto de construção de 3 edifícios escolares, um com 

total de 6 salas e reparação de 2 Edifícios com total de 5 Salas no Concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo, assim como a construção de edifícios no concelho inseridos no plano dos centenários. 

Consta ainda a adjudicação de obras em Figueira de Castelo Rodrigo, Cinco Vilas, Reigada, Vermiosa, 

Vilar Torpim, Escarigo, Mata de Lobos, Freixeda do Torrão, Algodres, Barca de Alva, Almofala, 

Escalhão, Quintã de Pêro Martins e Vilar de Amargo, acresce ainda a relação dos edifícios escolares 

existentes, rendas de casas de professores, aquisição de mesas, cadeiras e bandeiras para escolas. 

  

  

Cota 

CMFCR (F) 

Obras (SF) 

Edificações Municipais (SSF) 

Construção e Reparação de Edifícios Escolares (SR) 

  

1947-1969 

Cx. 312-1349 

  

CMFCR (F) 
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Obras (SF) 

Edificações Municipais (SSF) 

Construção e Reparação de Edifícios Escolares (SR) 

  

1948-1960 

Cx. 318-1391 
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Auto de Nomeação 
  
A 22 de Novembro de 1854, por decreto da Rainha D. Maria, foi nomeado João Cardozo de 
Figueiredo, por três anos, como professor da cadeira de instrução primária na Mata de Lobos, por 
substituição de João de Deus Oliveira entretanto falecido. 
Na provisão à guarda do Arquivo Municipal, sabe-se que o salário anual será de noventa mil reis 
anuais pagos pelo tesouro público e vinte mil reis anuais pagos pelo cofre da Câmara Municipal.  
Cota 
Administração do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo (F) 

Decretos Relativos a Escolas Primárias (SR) 

  

1854 

Cx. 272-1162 
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panfletos, postais, anúncios, faturas 
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Livro de Registo de Passaportes 
  
Trata-se de uma autorização concedida pela Honra de Escalhão, para o trânsito de pessoas para fora do 
concelho, deslocando-se estas dentro do território nacional. 
Em cada registo é referido no nome da pessoa, morada, profissão, estado civil,  localidade para onde se 
desloca,  tempo que irá se ausentar do concelho e os traços fisionómicos. 
  
Cota 
CMCR (F) 
Serviços Administrativos (SF) 
Expediente (SSF) 
Livro de Registo de Passaportes (SR) 
 1826 
Cx. 5-65 
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Arquivo Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo 
Morada:  R. Dr. Ricardo Machado, n.º 13, 6440-135 Figueira de Castelo Rodrigo 

Telefone: 271 319 00  Fax: 271319 009  E-mail: arquivomunicipalfcr@cm-fcr.pt 
 
 
Para receber ou remover o seu nome da nossa lista de correio, perguntas ou comentários? Envie-nos uma mensagem de 

correio :  
arquivomunicipalfcr@cm-fcr.pt  
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