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Autos de Contas de Testamentos

Um testamento era o ato unilateral e revogável pelo qual uma pessoa disponha, para depois da morte, de todos

os seus bens ou de parte deles. A abertura de testamentos era da competência do administrador do concelho,

ou do regedor de paróquia quando não era possível recorrer ao administrador.
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A série documental apresentada, é composta por testamentos de pessoas das localidades da Quintã de Pêro

Martins, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixeda do Torrão, Penha de Águia, Mata de Lobos, Cidadelhe, Reigada,

Vale de Afonsinho e Escarigo.

A documentação apresentada encontra-se disponível ao acesso público, excepto aquela que contenha dados

sensíveis ao abrigo do artº 17º do Decreto-Lei nº 16/93 de 23 de Janeiro

Administração do Concelho Figueira de Castelo Rodrigo (F)

Autos de Contas de Testamentos (SR)

Cx.32-281
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Livro de Registo dos Indivíduos Hábeis para Votarem na Câmara Municipal

O  documento  em  análise  regista  as  pessoas  com  direito  a  voto  nas  eleições

concelhias, devendo estes ser normalmente os cidadãos portugueses no gozo dos

seus direitos políticos, existindo várias exclusões de voto tais como, os menores de

vinte e cinco anos, os filhos que vivessem com os pais, salvo se servissem em

ofícios públicos, religiosos entre outros.

No documento temos a relação de pessoas descritas por freguesia do concelho de

Castelo Rodrigo.

Cota:

Câmara Municipal de Castelo Rodrigo (F)

Eleições (SF)

Livro de Registo dos Indivíduos Hábeis para Votarem na Câmara Municipal (SR)

Cx.15-138

	



Tombo do Lugar de Algodres
O documento tratado trata-se de um livro de onde se encontram termos de

juramento de nomeações de cargos como escrivão e procurador, autos de medição,

assentadas ou treslados de requerimentos.

Através da análise do documento podemos retirar informações sobre as vivências

da aldeia de Algodres no anos de 1747 a 1757.

 Quotas;

C.M.C.R – (F)

Património (SF)

Tombo do Lugar de Algodres (SR)
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Documentos de Estabelecimentos Comerciais

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

	


