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Arquivo Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo 
   

 

Newsletter Trimestral - 01-06-17 

 

Para assinar a nossa newsletter envie um email para 

: arquivomunicipalfcr@cm-fcr.pt 

   
 

José Augusto Guerra Maio 

   

José Augusto da Guerra Maio, filho de José Bonifácio Guerra Maio e Teresa de 

Jesus Soares, foi jornalista e escritor, nasceu na Freixeda do Torrão em 21 de 
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Dezembro de 1885 e faleceu no dia 10 de Junho de 1967 com 82 anos. 

Residiu em Paris desde 1919, tendo colaborado em diversos jornais portugueses e 

brasileiros, principalmente no Diário de Notícias, Diário de Lisboa e Comércio do 

Porto. Participou na redação da Gazeta de Caminhos-de-ferro e foi o redator 

principal da Revista de Turismo entre os anos de 1916 e 1924. 

Teve quatro filhos, Felisberto Augusto da Guerra Maio, Helena Guerra Maio, 

Josette da Guerra Maio e José da Guerra Maio. 

Em 1906 era caixeiro, residindo na Rua de São Paulo em Lisboa, em 1922, foi 

nomeado segundo delegado da Companhia Portuguesa de Caminhos de Ferro da 

Beira Alta, tendo sido nomeado para propor alterações na Linha Sud-Express, foi 

ainda responsável pela construção de uma estrada municipal a ligar Almendra e a 

Freixeda do Torrão. 

Foi-lhe conferido em 1933, o Grau de Cavaleiro da Ordem de Cristo pelo 

Presidente da República. 

Publicou várias obras, entre as quais “Rosas Bravas”, “Viajando”, “Paris-Tóquio 

via Moçambique”, “Por Terras Afastadas” e “Portugal Desconhecido”, foi um 

grande viajante tendo dado a volta ao mundo entre os anos de 1932 e 1933, 

conhecendo quase toda a Europa, África e América. 

Através da doação da documentação, por um familiar de José Augusto da Guerra 

Maio, o Arquivo Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, incorporou as obras 

literárias do escritor, assim como vários bilhetes de comboio e uma vasta coleção 

de revistas  da gazeta dos caminhos de ferro. 
 

 

Arquivo Municipal  
 

Nuno Seixas
Rectangle



3

 

 

 

Declarações de Fabrico de Azeite 

  

A produção de azeite representou uma alavanca na economia local ao longo dos 

tempos, como prova temos a existência e de vinte lagares de azeite no concelho 

em 1936 e vinte e nove em 1917. 

Através da documentação, relativa à declaração de fabrico de azeite, podemos 

aferir o número de lagares existentes, produção, nome do produtor, nome do 

proprietário do lagar, a localidade do lagar de azeite e a forma de pagamento 

recebido. 

  

  

Cota 
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CMFCR (F) 

Controlo das Atividades Económicas (SF) 

Agricultura (SSF) 

Declarações de Fabrico de Azeite (SR) 

  

1917-1918 

Cx. 329-1140 

  

1936-1936 

Cx. 158-844  
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panfletos, postais, anúncios, faturas 
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Tabela de Preço de Produtos Vendidos nos Mercados do Concelho 

  

O documento relativo à venda de produtos em mercados do concelho, permite-nos 

consultar o tipo de produtos vendidos, como cereais, leguminosas, azeite, vinho, 

vinagre, aguardente, arroz e batata. 

Através deste documento conseguimos analisar, o tipo de produtos vendidos e o 

valor a que são vendidos desde os anos de 1908 a 1924. 

  

  

  

Cota 

  

CMFCR (F) 
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Controlo das Atividades Económicas (SF) 

Comércio (SSF) 

Tabelas dos Géneros Vendidos nos Mercados do Concelho (SR) 

  

1908-1924 

Cx. 77-620 
  

 

 
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  
  

  

 
 
 
 
 

This email was sent to arquivomunicipalfcr@cm-fcr.pt  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Arquivo Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo · Dr. Ricardo Machado, n.º 13, 6440-135 Figueira de Castelo Rodrigo · Figueira 

de Castelo Rodrigo 6440 · Portugal  
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