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“As coleções de fotografia constituem uma riqueza que tem vindo gradualmente a ser 
descoberta e reconhecida; cada vez mais se recorre a fotografias históricas para 

fundamentar teses sociais, projetos científicos, grandes obras, planos de intervenção 
urbanísticos; os grandes meios de comunicação como a televisão e os jornais, 

frequentemente se socorrem de imagens históricas e de arquivo. De fato, a fotografia é um 
meio único de ensino e transmissão de ideias; muitas escolas possuem colecções de 
fotografias e as experiências de historiar, pela imagem, regiões ou comunidades têm 

obtido uma adesão surpreendente por parte do público”. 

 Luís PAVÃO 
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LOCALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
 

Nos arquivos tutelados pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência existem muitas 

imagens que, à semelhança da documentação de caráter textual, são formas de registo de 

ação e informação e são portadoras de materialidade e de recursos de expressão distintos 

daqueles que caracterizaram os diferentes registros presentes na massa documental 

acumulada ao longo dos tempos. Embora presentes de forma sistemática nos fundos, as 

imagens foram ainda poucas vezes objeto de estudos mais aprofundados. Pretende-se aqui 

identificar em que fundos e coleções existem documentos fotográficos de forma a possibilitar 

estudos futuros por parte de investigadores que queiram explorar este tipo de documentos. 

Assim existem fotografias nos seguintes fundos: 

 Direção-Geral do Ensino Primário  
 

Coleção dos registos biográficos 

Esta coleção é constituída por registos biográficos de professores, regentes 

escolares e funcionários da Direção-Geral do Ensino Primário. 

Cada registo contém os seguintes elementos de informação: nome, data e local de 

nascimento, filiação, estado civil, postos ou escolas onde tem servido, habilitações, 

louvores e castigos, efectividade e qualidade do serviço.  

Cada documento tem a assinatura autografada do regente escolar, do professor ou 

do funcionário, bem como uma ou várias fotografias. Com efeito, o formulário 

disponibilizado pelo Ministério previa a possibilidade de colocar um total de quatro 

fotografias de acordo com a idade do agente (até aos 30 anos, até aos 40 anos, até 

aos 50 anos e até aos 60 anos).  
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Assim, esta coleção documental constitui uma espécie de galeria de retratos de 

profissionais que exerceram funções entre o final do século XIX até meados do 

século XX. 

 

 

 Direção-Geral do Ensino Técnico  
 

Coleção dos relatórios dos directores das escolas técnicas 

Os relatórios de atividades elaborados anualmente pelos diretores das escolas 

técnicas são por vezes acompanhados de fotografias que documentam os seguintes 

assuntos:  

- As sessões solenes de Abertura das Aulas; 

- A distribuição de prémios; 

- As instalações físicas dos estabelecimentos de ensino; 

Os Centros da Mocidade Portuguesa, nomeadamente as atividades ao ar livre, aulas 

de instrução, Imposição de insígnias, Semana da Educação Física, Desfile de filiados 

no encerramento das atividades da MC, Exposição de berços e cabazes de Natal da 

Mocidade Portuguesa Feminina, Sessão Comemorativa da Semana do Ultramar, etc. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos dos alunos, exibidos no decorrer de exposições anuais. 

 

Coleção dos registos biográficos 

Esta coleção é constituída por registos biográficos de professores e funcionários da 

Direção-Geral do Ensino Técnico. 

Cada registo contém os seguintes elementos de informação: nome, filiação, 

naturalidade, habilitações, cargos que tem desempenhado no ensino técnico, tempo 

e classificação do serviço no ensino técnico em cada ano escolar, diuturnidades, 

missões de estudo no estrangeiro, representações em congressos, outros cargos 

públicos e comissões de serviço, títulos honoríficos, condecorações e louvores, 

penalidades e infrações de disciplina, notas várias. 

Cada documento tem a assinatura autografada do regente escolar, do professor ou 

do funcionário, bem como uma fotografia.  

 

 

Escola Industrial de Ovar: relatório de atividade do ano lectivo de 1968-1969, 
acompanhado de um álbum fotográfico que documenta a atividade cultural da Escola, 

nomeadamente a festa do Dia da Raça. 
DGET, Relatórios dos diretores das escolas técnicas, cx. 38, rel. 447, p.7. 
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 Direção Regional de Educação do Algarve  

 

Coleção dos Registos biográficos 

Esta coleção é constituída por registos biográficos de professores, regentes 

escolares e funcionários da Direção Regional da Educação do Algarve. 

Cada registo contém os seguintes elementos de informação: nome completo, data e 

local de nascimento, filiação, estado civil, bilhete de identidade, habilitações, data e 

modo de provimento, comissões, louvores, prémios e castigos, diuturnidades, 

escolas onde tem prestado serviço, efetividade e qualidade do serviço, data de 

aposentação. 

Cada documento tem a assinatura autografada do regente escolar, do professor ou 

do funcionário, bem como uma ou várias fotografias.  

 

 Grupo de Trabalho Arquivo, Museu, Biblioteca e Centro de Estudos em 

História da Educação  

Levantamento do património educativo das escolas primárias e secundárias, nas 

suas três vertentes: bibliográfico, arquivístico e museológico. 

Este levantamento, concretizado através do preenchimento de questionários, foi 

acompanhado pela realização de reportagens fotográficas que documentam os 

espólios documentais dos estabelecimentos de ensino abrangidos pelo projeto, bem 

como os seus espólios museológicos, o seu mobiliário e as suas instalações físicas. 

 

 Mocidade Portuguesa 

 

Coleção de fotografias  

 

As fotografias testemunham as atividades da Mocidade Portuguesa e da Mocidade  

Portuguesa   Feminina,  entre  1936  e   1974,  em   Portugal  e  nas 
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colónias, tais como o Dia da Mocidade, comemorações e festas (1 de dezembro, 10 

de junho, chama do futuro), acampamentos, cursos de orientação, casas da 

Mocidade, marchas de camaradagem, desportos (atletismo, esgrima, futebol, 

ginástica, hipismo, hóquei, natação, remo, tiro, vela e voleibol), desfiles, festivais de 

juventude, campanhas do Presépio, lavores femininos, culinária, puericultura, etc. 

 

Assinala-se, também, a existência de coleções de fotografias em arquivos produzidos por 
estabelecimentos de ensino. Entre eles: 

 
 Escola Comercial de Veiga Beirão (8 cx; 1919-1997) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curso de modelismo 
MP, cx. 2502 

Aula de ginástica na Escola Comercial de Veiga Beirão 
ECVB, cx. 35, doc. 105 
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 Escola Comercial Rodrigues Sampaio/Escola Comercial D. Maria I.ª (5 cx; 

1919-1983). 
 

Muitas destas fotografias estão ainda por identificar. Documentam festas escolares, 
atividades escolares, visitas de estudo e celebrações (como o centenário de uma 
escola). 

 

 Arquivo fotográfico 

 

Este arquivo é constituído por cerca de 13 300 documentos fotográficos, produzidos 

entre 1969 e 2006. 

O Arquivo fotográfico tem a sua origem no arquivo fotográfico da Direcção-Geral das 

Construções Escolares, constituída em 1969. O fundo fotográfico primitivo era, 

sobretudo, composto pelas reportagens fotográficas de edifícios escolares 

estrangeiros, realizadas pelos funcionários, aquando de missões ao estrangeiro.  

 

Esta seção organizada pela Direcção-Geral de Construções Escolares foi crescendo 

ao longo dos anos, devido, sobretudo, a incorporações sucessivas de documentação 

fotográfica sobre construções escolares, oriunda de organismos da Administração 

Pública – nomeadamente do Ministério das Obras Públicas e do Ministério da 

Educação – que eram extintos, fundidos ou que, simplesmente, iam perdendo 

competências e atribuições na área. 

 

Contém documentos fotográficos de edifícios escolares do ensino primário, liceal, 

técnico e universitário, de todo o país. 

 

A temática geral destas fotografias é a arquitetura, mais especificamente, a 

arquitetura escolar. São documentos avulsos ou agrupados em reportagens que 

documentam interiores e exteriores de edifícios escolares; edifícios escolares nas 

suas diversas etapas de construção e/ou remodelação; inaugurações de edifícios 

escolares, nomeadamente do ensino superior; vistas aéreas e panorâmicas de 

edifícios escolares; edifícios escolares estrangeiros, resultado das missões ao 

exterior de funcionários da Junta das Construções para o Ensino Técnico e 

Secundário. 
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Inclui documentos fotográficos de mobiliário e equipamento escolares, bem como 

documentos fotográficos de maquetas de projetos e de desenhos técnicos.  

 

Algumas fotografias estão assinadas por fotógrafos profissionais de renome. Entre 

eles: Horácio Novais (1910-1988); Mário Novais (1899-1967); Joaquim Silva 

Nogueira (1892-1959); Domingos Alvão (1872-1946); Teófilo Rego (1914-1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sala de estar do Reitor 
Universidade de Lisboa, Reitoria 

Fotografia Horácio Novais 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 
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PERCURSO TEMÁTICO: GALERIAS DE IMAGENS 
 

Segue-se uma proposta de percurso temático que procura dar a conhecer a riqueza e a 

diversidade dos documentos fotográficos que integram os fundos e as coleções tuteladas 

pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência. 

 
Arquitetura 

 
 Exteriores 

 
Elementos arquitetónicos: paredes, jardins, fontes, portas, janelas, balaustradas, 

estruturas, sacadas, detalhes decorativos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista geral da escola-cantina de Fajozes (Vila do Conde). 1943. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 

 

Fachada do Liceu Feminino Maria Amália Vaz de Carvalho. Fot. Silva Nogueira, [s.d.]. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 
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Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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 Interiores 

Sala de aula 

Salas específicas (aula de canto, laboratórios, sala de ginástica, oficinas, elementos 
arquitectónicos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola primária de Vila Boim (Elvas, Portalegre): corredor. 
                                       Arquivo fotográfico das 
Construções Escolares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Liceu Alexandre Herculano, Porto: Aula de Geografia. 
Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 
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Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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 Práticas escolares 
 

Ensino 

Sala de aula, aula de ginástica, aula de leitura, aula de caligrafia, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Primária do Entroncamento, Santarém, tipo Raúl Lino: alunas na sala de aula. 
Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escola Comercial de Oliveira Marques, Porto: aula de caligrafia. Foto Teófilo Rego. 

Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 
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Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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 Ensino e Trabalho 

 Ensino profissionalizante: aula de bordado, corte e costura, aulas em oficinas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Industrial Aurélia de Sousa, Porto: alunas na oficina de Modista. Foto Teófilo 
Rego, Abril 1959. 

Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escola Industrial e Comercial de Alfredo da Silva, Barreiro: alunos na oficina de 

Serralharia. 
Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 
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Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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 Quotidiano 

 Ações rotineiras: refeições, recreio, brincadeiras, leitura, entrada e saída da escola, 
hasteamento da bandeira 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Escola Primária de Merouços (Santa Cristina, Santo Tirso, Porto): 
alunos brincando no recreio.   Novembro 1972. 
Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liceu Sá da Bandeira, Santarém: alunos no recreio coberto. Foto Alvão. Ca. 1940. 
Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 
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Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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 Retratos 
 

 Coletivos 

 Grupos de docentes, de alunos, turmas, corpo administrativo da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Primária de D. Adelaide de Aguiar, em Sobreira (São Martinho da Cortiça, 
Arganil, Coimbra) 

Arquivo Fotográfico das Construções Escolares 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia sobre passe-partout castanho onde se encontram representados 11 elementos do sexo 
masculino dispostos em 2 filas. Os que se encontram na fila da frente estão sentados em cadeiras. 

No canto inferior direito estão 11 assinaturas de todos os presentes na fotografia. Pertenceu à 
Escola Rodrigues Sampaio. 31,5 x 25 cm. 

Arquivo da Escola Comercial Rodrigues Sampaio/Escola Comercial D. Maria I, cx. 19, doc. 5. 
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Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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Individuais 

 

 Professores, regentes escolares e funcionários públicos. 

 

 

 Eventos 
 

 Efemérides 

 Da própria escola (aniversário da escola, do patrono ou de práticas escolares de 
destaque, solenidades, cerimónias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia do álbum da inauguração da Escola Industrial de Santarém 

pelo Ministro da Educação Nacional, Francisco de Paula Leite Pinto. 15.03.1957. 
AH, lv. 473. 
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Fotografia sobre passe-partout acastanhado, retratando a inauguração do estandarte da Escola 
Comercial de Rodrigues Sampaio a 10  de junho de 1938. Pode observar-se um grupo de alunos e 
professores de ambos os sexos, apresentando o pendão da escola. 

Arquivo da Escola Comercial Rodrigues Sampaio/Escola Comercial D. Maria I, cx. 19, doc. 15. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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 Eventos periódicos 

 Desfiles, solenidades, cerimónias, formaturas, exposições, festas escolares, 
concursos, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sessão Solene de Abertura das Aulas na Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo, a 1 

de outubro de 1966. O Diretor da referida escola usando da palavra. 
De acordo com o relatório a que pertence a fotografia, a sessão foi presidida pelo governador civil 
do distrito. Esta personalidade era ladeada na mesa da Presidência, à direita pelo Presidente da 

Junta Geral do Distrito, Luís Adão (antigo professor catedrático da Faculdade de Medicina de 
Lisboa), e por um representante da Junta de Estudos de Planeamento e Ação Educativa, e à 
esquerda pelo Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pelo Reitor do Liceu 

Nacional de Angra do Heroísmo e pelo Reitor do Seminário Maior de Angra do Heroísmo 
(representando também o Bispo de Angra e ilhas dos Açores), pelo Diretor do Distrito Escolar de 

Angra do Heroísmo. 
 

Compareceram ainda as autoridades locais para tal convidadas, bem como os professores e os 
mestres e grande número de alunos e respetivas famílias e encarregados de educação. 

O Diretor da Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo usou da palavra referindo-se à 
cerimónia e ao seu significado e chamando a atenção de todos os responsáveis pela educação e 

instrução de toda a massa estudantil, para a necessidade de unir forças a trabalhar em prol de uma 
juventude sã e verdadeiramente bem preparadas para a vida. Pediu ainda a maior e melhor 

colaboração dos encarregados de educação, absolutamente necessária. 
 

DGET, cx. 24, rel. 225 (Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo: relatório anual do 
Diretor, 1966-1967). 
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Remessa de prémios escolares 
Fotografia sobre passe-partout acastanhado, retratando os alunos premiados na seção de 10 de 
Dezembro de 1927. Podem observar-se 5 alunos e o director da escola. Impresso na foto está: 

"Núcleo Fotográfico Reportagem".  Pertenceu à Escola Comercial Rodrigues Sampaio. 
 

Arquivo da Escola Comercial Rodrigues Sampaio/Escola Comercial D. Maria I, cx. 19, doc. 16. 
 
 
 
 
 
 

Para ver mais fotografias, clique nesta galeria de imagens. 
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Galeria de imagens 
 

 

Arquitetura - Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola primária de Padrão (freguesia de Almaceda, concelho e distrito de Castelo 
Branco): edifício escolar de 1 sala de aula, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária masculina n.º 1 de Moura (freguesia e concelho de Moura, 
distrito de Beja): edifício escolar de 1 sala, tipo Conde de Ferreira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Edroso (Freguesia de Edroso, concelho de Macedo de 
Cavaleiros, distrito de Bragança): vista exterior do pavilhão prefabricado, de uma 
sala, concluído em 1973. Foto tirada em 1974.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Odemira (freguesia e concelho de Odemira, distrito 
de Beja): aspeto exterior do edifício escolar de 8 salas, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Sampaio (freguesia de Azinhoso, concelho de Mogadouro, 
distrito de Bragança): vista exterior do pavilhão prefabricado, de uma sala, 
concluído em 1973. Tirado em 1974.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Coja (freguesia de Coja, concelho de Arganil, distrito 
de Coimbra): aspeto exterior do edifício escolar de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Sernadela (freguesia de Pombeiro da Beira, concelho 
de Arganil, distrito de Coimbra): aspeto exterior.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de D. Adelaide de Aguiar, em Sobreira (São Martinho 
da Cortiça, concelho de Arganil, distrito de Coimbra).
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de D. Adelaide de Aguiar, em Sobreira (São Martinho 
da Cortiça, concelho de Arganil, distrito de Coimbra).
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de D. Adelaide de Aguiar, em Sobreira (São Martinho 
da Cortiça, concelho de Arganil, distrito de Coimbra).
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Cantanhede (freguesia e concelho de Cantanhede, distrito de 
Coimbra): painel decorativo de azulejos, do Estado Novo, colocado numa das 
paredes do edifício escolar, de tipo Conde de Ferreira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Carmaneira (freguesia de Carmaneira, concelho de 
Cantanhede, distrito de Coimbra): aspeto exterior do edifício escolar, de tipo 
indefinido.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Jardim Escola João de Deus de Coimbra (freguesia, concelho e distrito 
de Coimbra): entrada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Verride (freguesia de Verride, concelho de Montemor-o-Velho, 
distrito de Coimbra): fachada principal do edifício escolar, de tipo indefinido.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Podentes (freguesia de Podentes, concelho de 
Penela, distrito de Coimbra): edifício em fase de construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Vale de Gueiro (freguesia de São Miguel de Poiares, concelho 
de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra): vista de conjunto do edifício 
escolar, de tipo Rural, do Plano dos Centenários. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Veiga Beirão, Lisboa: frente do edifício para a Calçada do Marquês de 
Tancos em cujo andar principal estava instalada a Escola, conjuntamente com a Escola 
Primária n.º 10 e a Associação Popular de Beneficência da freguesia de São Cristóvão e S. 
Lourenço
Álbum de fotografias do arquivo da Escola Comercial Veiga Beirão: ECVB, cx. 30



Escola Comercial e Industrial de Évora: vista de conjunto.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Ferreira Borges/Escola Secundária Rainha D. Amélia, 
Lisboa: edifício escolar e terrenos de jogos. Fotografia Horácio Novais.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Afonso Domingues, Lisboa: vista área.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Afonso Domingues, Lisboa: vista de conjunto.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial de Afonso Domingues, Lisboa: oficinas e corpo de 
aulas.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial de Avelar Brotero, Coimbra: vista de 
conjunto.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial de Avelar Brotero, Coimbra: aspeto geral 
da fachada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (concelho de Loulé, distrito de Faro): 
maqueta do edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (concelho de Loulé, distrito de Faro): 
aspeto geral do edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares.



Escola primária da Quarteira (concelho de Loulé, distrito de Faro): 
alunos no recreio do edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (concelho de Loulé, distrito de Faro): 
recreio e zona da entrada do edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (concelho de Loulé, distrito de Faro): 
envolvente do edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares.



Escola primária da Parede (concelho de Cascais, distrito de Lisboa): 
fachada principal do edifício escolar, de tipo Adães Bermudes.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Areiro (freguesia de São Clemente, concelho de Loulé, distrito 
de Faro): aspeto exterior do edifício escolar de 2 salas, do Plano dos Centenários, 
logradouro e vedação. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária do Bonfim (Bairro da Polícia, Porto): escadaria de 
acesso.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária do Bonfim (Bairro da Polícia, Porto): painel decorativo 
de azulejos.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária masculina de Alvalade (célula 7, Bairro de São Miguel, 
freguesia de Alvalade, concelho e distrito de Lisboa): maqueta.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária masculina de Alvalade (célula 7, Bairro de São Miguel, 
freguesia de Alvalade, concelho e distrito de Lisboa): entrada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Secundária de Benfica, Lisboa: vista de conjunto.
Arquivo fotográfico das construções Escolares



Escola primária de Barro Branco (freguesia de Rio de Moinhos, 
concelho de Borba, distrito de Évora): área de jogos colocados no 
logradouro do edifício escolar de 1 sala, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Barro Branco (freguesia de Rio de Moinhos, 
concelho de Borba, distrito de Évora): área de jogos colocados no 
logradouro do edifício escolar de 1 sala, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Barro Branco (freguesia de Rio de Moinhos, 
concelho de Borba, distrito de Évora): área de jogos colocados no 
logradouro do edifício escolar de 1 sala, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Barro Branco (freguesia de Rio de Moinhos, 
concelho de Borba, distrito de Évora): área de jogos colocados no 
logradouro do edifício escolar de 1 sala, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária mista de Pardais (freguesia de Pardais, concelho de Vila Viçosa, 
distrito de Évora): fachada principal do edifício escolar de 2 salas, do Plano dos 
Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Vilarinha (freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, distrito 
de Faro): aspeto de conjunto do edifício de 1 sala, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escolas primárias de Castro Marim (freguesia e concelho de Castro Marim, 
distrito de Faro): vista de conjunto dos edifícios escolares do Plano dos 
Centenários.
Arquivo fotográfico das construções Escolares



Escola primária de São Marcos da Serra (freguesia de São Marcos da 
Serra, concelho de Silves, distrito de Faro): vista de conjunto do edifício 
escolar de 1 sala, tipo Rural do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das construções Escolares



Escola primária de Trafaria (freguesia de Trafaria, concelho de Almada, 
distrito de Setúbal): instalações provisórias num prefabricado.
Arquivo fotográfico das construções Escolares



Liceu de Alexandre Herculano, Porto: fachada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Diogo Gouveia, Beja: vista de conjunto da fachada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Tomás Cabreira, Faro: fachada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Latino Coelho, Lamego: vista de conjunto da fachada 
principal. Foto Brasil, de Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Latino Coelho, Lamego: entrada da fachada principal. Foto 
Brasil, de Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Rodrigues de Freitas, Porto: fachada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: edifício em construção.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: vista de conjunto aquando da 
conclusão das obras.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Nuno Álvares, Castelo Branco: fachada principal.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Infanta D. Maria, Coimbra: alçados posterior e lateral do edifício 
escolar antes de concluído. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Infanta D. Maria, Coimbra: arranjo paisagístico do espaço 
escolar.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Infanta D. Maria, Coimbra: entrada principal. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Infanta D. Maria, Coimbra: vista de conjunto da frontaria 
principal. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Infante D. Henrique, Porto: fachada principal. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: fachada principal. Foto Alvão, 
1944. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: vista de conjunto. Foto Alvão, 
1944. 
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: fachada principal. Foto 
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: vista de conjunto. Foto 
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Escola primária de Alvalade (célula 2), Lisboa: vista de conjunto.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola piloto de Mem Martins (Sintra, Lisboa): fachada nascente. Foto 
Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares, 1966.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola piloto de Mem Martins (Sintra, Lisboa): fachada norte. Foto 
Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares, 1966.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária e cantina de Fajozes (freguesia de Fajozes, concelho de 
Vila do Conde, distrito do Porto) : vista geral.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Cantina da escola primária de Salvaterra de Magos (freguesia e 
concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém).
Arquivo fotográfico das Construções Escolares

(voltar ao texto)
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Cantina da escola primária da Parede (Cascais, Lisboa): equipamento 
da cozinha.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Cantina da escola primária da Parede (Cascais, Lisboa): refeitório.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Mértola (Beja): vista de uma sala de aula do edifício 
escolar de tipo indefinido, com 6 salas.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Odemira (Beja): sala de uma aula do edifício escolar 
de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Coja (concelho de Arganil, distrito de Coimbra): 
interior da sala polivalente do edifício escolar de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
sala de aula de Escrituração Comercial. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
sala de aula de Desenhos Profissionais. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
estirador para desenho, idealizado pelo diretor da escola. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: estirador, 
idealizado pelo diretor e cujo modelo foi construído nas oficinas da escola. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
Gabinete do Diretor. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
Gabinete do médico. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
Gabinete do médico. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Industrial e Comercial Velho Cabral, de Ponta Delgada, Açores: 
sala dos professores. 1944.
DGET, Relatórios anuais de atividades dos diretores, cx. 38, rel. 435



Escola Comercial e Industrial de Évora: museu. Ca. 1970.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial e Industrial de Évora: sala polivalente. Ca. 1970.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Ferreira Borges/Escola Secundária D. Rainha 
Amélia, Lisboa: museu. Foto Horácio Novais.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial de Afonso Domingues, Lisboa: oficina de Serralharia.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial de Afonso Domingues, Lisboa: oficina de Serralharia.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial de Avelar Brotero, Coimbra: oficina.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Parede (Cascais, Lisboa): sala de aula do edifício 
escolar de tipo Adães Bermudes.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (Loulé, Faro): aspeto do espaço 
polivalente do edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (Loulé, Faro): mobiliário em utilização no 
edifício escolar, de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (Loulé, Faro): mobiliário vário do edifício 
escolar de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (Loulé, Faro): refeitório no espaço 
polivalente do edifício escolar de tipo P3.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Areiro (São Clemente, Loulé, Faro): sala de aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Vila Boim (Elvas, Portalegre): corredor.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária masculina de Alvalade, Lisboa (célula 7, Bairro de São 
Miguel): sala de aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária masculina de Alvalade, Lisboa (célula 7, Bairro de São 
Miguel): corredor.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária masculina de Alvalade, Lisboa (célula 7, Bairro de São 
Miguel): sala de aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Caxinas (Vila do Conde, Porto): sala polivalente do 
edifício de tipo P3. Foto Luís Carvalho.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Alexandra Herculano, Porto: aula de Física.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Alexandra Herculano, Porto: aula de Geografia.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Alexandra Herculano, Porto: corredor.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu Alexandra Herculano, Porto: salão de festa.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares 



Liceu de Diogo de Gouveia, Beja: anfiteatro. Foto Brasil-Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Diogo de Gouveia, Beja: aula de Desenho. Foto Brasil-Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Diogo de Gouveia, Beja: laboratório de Química. Foto Brasil-
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Diogo de Gouveia, Beja: salão de festa. Foto Brasil-Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: anfiteatro. Foto Brasil-Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: aula de Desenho. Foto Brasil-Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: corredores. Foto Brasil-Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: laboratório de Química. Foto Brasil-
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: sala de aula de Desenho. Foto Brasil-
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: salão de festa. Foto Brasil-Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Latino Coelho, Lamego: vestíbulo. Foto Brasil-Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Rodrigues de Freitas, Porto: aula de Desenho.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Rodrigues de Freitas, Porto: biblioteca.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Rodrigues de Freitas, Porto: aula de Física.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Rodrigues de Freitas, Porto: vestíbulo.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Viana do Castelo: biblioteca e sala dos professores. Foto Alvão.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Viana do Castelo: museu. Foto Alvão. Ca. 1940.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: aula de Botânica. Foto 
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: aula de Geografia. Foto 
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: ginásio. Foto Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: laboratório de Física. Foto 
Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: laboratório de Química. 
Foto Silva Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: salão de festa. Foto Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa: vestíbulo. Foto Silva 
Nogueira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: biblioteca.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: laboratório de Química.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: aula de Desenho.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Mem Martins (Sintra, Lisboa): distribuição do 
mobiliário na escola piloto.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Mem Martins (Sintra, Lisboa): vista da sala 
polivalente. 1968.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Mem Martins (Sintra, Lisboa): vista de uma sala de 
aula da escola piloto.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Cantina primária de Fajozes (Vila do Conde, Porto): refeitório.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Cantina primária de Salvaterra de Magos (Santarém): refeitório.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares

(voltar ao texto)
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Escola Comercial de Oliveira Marques, Porto: alunos numa sala de aula. Foto 
Teófilo Rego.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Oliveira Marques, Porto: alunos numa aula de ginástica. 
Foto Teófilo Rego.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Oliveira Marques, Porto: alunos numa aula de Contabilidade. 
Foto Teófilo Rego.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Cova da Piedade (Almada, Setúbal): alunos na aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Cascais (Lisboa): alunos ao quadro numa sala de aula do 
edifício escolar de tipo Conde de Ferreira.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Samora Correia (Benavente, Santarém): alunos 
numa sala de aula do edifício escolar do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Vila Boim (Elvas, Portalegre): alunas na sala de aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Vila Boim (Elvas, Portalegre): alunas e professor na sala de 
aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária do Entroncamento (Santarém): alunas na sala de aula do 
edifício escolar de tipo Rural, Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária do Entroncamento (Santarém): alunas na sala de aula do 
edifício escolar de tipo Raúl Lino.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Instalações provisórias da escola primária de Trafaria (Almada, Setúbal) num 
prefabricado: alunos em sala de aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Instalações provisórias da escola primária de Trafaria (Almada, Setúbal) num 
prefabricado: alunos em sala de aula.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares
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Escola Industrial de Aurélia de Sousa, Porto: alunas na oficina de Lavores. Abril 
1959. Foto Teófilo Rego.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial de Aurélia de Sousa, Porto: alunas na oficina de Modista. Abril 
1959. Foto Teófilo Rego.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial de Alfredo da Silva, Barreiro (Setúbal): alunos 
numa oficina.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva, Barreiro (Setúbal): alunos numa 
oficina.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva, Barreiro (Setúbal): alunos numa 
oficina.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares

(voltar ao texto)
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Alunos na biblioteca da Escola Preparatória do Barreiro.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Pervilhos (São João dos Caldeirinhos, Mértola, Beja): alunos 
no logradouro da escola de 1 sala, do Plano dos Centenários.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Picoitos (Santana de Cambas, Mértola, Beja): alunos à 
entrada da escola.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Comercial de Oliveira Martins, Porto: alunos lendo na biblioteca.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola das Artes Decorativas Soares dos Reis, Porto: alunos no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Quarteira (Loulé, Faro): alunos no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Igreja (Modivas, Vila do Conde, Porto): alunos no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária da Serrinha (Santo, Felgueiras, Porto): alunos fazendo uma 
ronda no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Merouços (Santa Cristina, Santo Tirso, Porto): alunos 
fazendo uma ronda no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola primária de Poços (Santiago, Torres Novas, Santarém): alunos na 
cantina.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Técnica Elementar da Marquesa de Alorna (Lisboa): alunas no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Técnica Elementar da Marquesa de Alorna (Lisboa): alunas no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Escola Técnica Elementar da Marquesa de Alorna (Lisboa): alunas e professora 
no recreio.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Garcia da Orta, Porto: alunos e funcionários na secretaria.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Garcia da Orta, Porto: alunos e professores no refeitório.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Garcia da Orta, Porto: alunos na biblioteca.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: alunos no pátio. 1940. Foto Alvão.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: alunos no recreio. 1940. Foto Alvão.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Liceu de Sá da Bandeira, Santarém: alunos no recreio. 1940. Foto Alvão.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares

(voltar ao texto)
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Escola primária de Salgueiros (freguesia de Santana de Cambas, concelho de 
Mértola, Distrito de Beja): alunos e professora de frente ao posto escolar misto, 
de uma sala (projeto do Plano dos Centenários).
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Padre José Filipe Rodrigues, professor da Escola Comercial de Veiga Beirão, 
rodeado de alunas. Ca. 1936.
Arquivo da Escola Comercial Veiga Beirão, cx. 31, doc. 4.



Padre José Filipe Rodrigues, professor da Escola Comercial de Veiga Beirão, 
rodeado de alunas. Ca. 1936.
Arquivo da Escola Comercial Veiga Beirão, cx. 31, doc. 30.



Escola primária D. Adelaide de Aguiar em Sobreira (freguesia de São Martinho 
da Cortiça, concelho de Arganil, distrito de Coimbra): alunos e professora.
Arquivo fotográfico das Construções Escolares



Fotografia com passe-partout bege de um conjunto de professores do sexo 
masculino e feminino dispostos em 3 filas e contando com 34 elementos. 
Pertenceu à Escola Rodrigues Sampaio. 





Fotografia sobre passe-partout castanho onde se encontram representados 11 
elementos do sexo masculino dispostos em 2 filas. os que se encontram na fila 
da frente estão sentados em cadeiras. No canto inferior direito estão 11 
assinaturas de todos os presentes na fotografia. Pertenceu à Escola Rodrigues 
Sampaio.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 5





Fotografia de grupo de uma turma feminina, de 1953. Fotografia pertencente ao 
espólio da Escola Comercial D. Maria I. 
ECRS/ECDMI, cx. 



Fotografia de grupo de uma turma feminina de 1960. Fotografia pertencente ao 
espólio da Escola Comercial D. Maria I. 
ECRS/ECDMI, cx. 



Fotografia de grupo de uma turma feminina de 1960. Fotografia pertencente ao 
espólio da Escola Comercial D. Maria I. 
ECRS/ECDMI, cx. 



Fotografia de grupo de uma turma feminina de 1960. Fotografia pertencente ao 
espólio da Escola Comercial D. Maria I. 
ECRS/ECDMI, cx. 



Fotografia do elenco de professores da Escola Comercial Veiga Beirão, tirada no 
edifício da Costa do Castelo. Fotografia pertencente ao espólio da Escola 
Comercial Veiga Beirão. 
ECVB, cx. 31, doc. 3



Fotografia do primeiro corpo docente da Escola Veiga Beirão na Costa do 
Castelo, com identificação no verso.
ECVB, cx. 31, doc. 51



(voltar ao texto)
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Fotografia do álbum da inauguração da Escola Industrial de Santarém pelo 
Ministro da Educação Nacional, Francisco de Paula Leite Pinto, a 15 de março 
de 1957.
AH 473



Fotografia da inauguração da escola primária masculina e bênção das primeiras 
pedras do Bairro João Lopes Aleixo, cantina escolar D. Josefa Conceição Penha 
Lopes Aleixo e miradouro Nossa Senhora da Purificação
Fotografia do álbum “Visita de Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação 
Nacional, Professor Leite Pinto, a Cabeção a 27 de março de 1960 (AH 474).



Lição de ginástica com a presença do Ministro das Obras Públicas, Plínio da 
Silva, Álvaro Coelho, Diretor-Geral  do Ensino Industrial e Comercial e mais 
professores.
Fotografia tirada a 8 de janeiro de 1925, após a sessão de inauguração do 
retrato do falecido Dr. Júlio Martins que, quando Ministro das Obras Públicas, 
em maio de 1919, criou a Escola Comercial de Veiga Beirão (ECVB, cx. 31, doc. 
2).



Visita do Chefe do Estado e Governo ,em 10 de Dezembro de 1927. No verso da 
foto tem colada uma cópia de uma carta dirigida pelo General Carmona a 10 de 
Dezembro de 1927 ao Director da Escola: "A visita que acabo de realizar à 
Escola Preparatória de Rodrigues Sampaio deixou-me a melhor impressão 
fazendo votos pelo seu progresso material de que em geral carece todo o nosso 
ensino técnico.“
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 12



Sessão solene, realizada em 10 de Dezembro de 1927. Trata-se de um conjunto 
de alunos e professores de ambos os sexos sentados numa sala, aguardando a 
sessão solene.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 14



Fotografia sobre passe-partout acastanhado, retratando a inauguração do 
estandarte da Escola Comercial de Rodrigues Sampaio a 10 de junho de 1938. 
Pode observar-se um grupo de alunos e professores de ambos os sexos, 
apresentando o pendão da escola.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 15 



Fotografia pertencente ao espólio da Escola Comercial Veiga Beirão. Trata-se de 
uma fotografia do jantar de homenagem ao Director Raul Valentim Lourenço, no 
Restaurante Tavares, a 25 de Abril de 1926.
ECVB, cx. 35, doc. 122



Fotografia pertencente ao espólio da Escola Comercial Veiga Beirão. Trata-se de 
uma fotografia de grupo aquando de uma visita a Setúbal da referida escola, a 4 
de Julho de 1926.
ECVB, cx. 35, doc. 127



Fotografia pertencente ao espólio da Escola Comercial Veiga Beirão. Trata-se de 
uma fotografia de grupo aquando de uma excursão à Penha , Guimarães, 7 de 
Agosto de 1934.
ECVB, cx. 35, doc. 128

(voltar ao texto)
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Sessão Solene de Abertura das Aulas, a 1 de Outubro de 1966. 
DGET, Relatórios dos diretores das escolas técnicas, cx. 24, rel. 225.



Sessão à qual presidiu o governador civil do distrito, ladeado, na mesa da 
Presidência, à direita pelo Presidente da Junta Geral do Distrito, Luís Adão 
(antigo professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa), e por um 
representante da Junta de Estudos de Planeamento e Ação Educativa, e à 
esquerda pelo Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pelo 
Reitor do Liceu Nacional de Angra do Heroísmo e pelo reitor do Seminário Maior 
de Angra do Heroísmo (representando também o Bispo de Angra e ilhas dos 
Açores), pelo Diretor do Distrito Escolar de Angra do Heroísmo.

Compareceram ainda as autoridades locais para tal convidadas, bem como os 
professores e os mestres e grande número de alunos e respetivas famílias e 
encarregados de educação.

O Diretor da Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo usou da 
palavra referindo-se à cerimónia e ao seu significado e chamando a atenção de 
todos os responsáveis pela educação e instrução de toda a massa estudantil, 
para a necessidade de unir forças a trabalhar em prol de uma juventude sã e 
verdadeiramente bem preparadas para a vida. Pediu ainda a maior e melhor 
colaboração dos encarregados de educação, absolutamente necessária.



Abertura da exposição anual dos trabalhos escolares da Escola Industrial e 
Comercial de Chaves.
DGET, Relatórios dos diretores das escolas técnicas, cx. 34, rel. 402.



Aspeto geral da exposição anual dos trabalhos escolares da Escola Industrial e 
Comercial de Chaves.
DGET, Relatórios dos diretores das escolas técnicas, cx. 34, rel. 402.



Outro aspeto geral da exposição anual dos trabalhos escolares da Escola 
Industrial e Comercial de Chaves.
DGET, Relatórios dos diretores das escolas técnicas, cx. 34, rel. 402.



Demonstrações oficinais na exposição anual dos trabalhos escolares da Escola 
Industrial e Comercial de Chaves.
DGET, Relatórios dos diretores das escolas técnicas, cx. 34, rel. 402.



Fotografia de um álbum fotográfico que retrata uma tarde cultural realizada no 
Teatro Nacional D. Maria I, em 6 de junho de 1954 pela Escola Comercial D. 
Maria I. A fotografia seleccionada mostra o grupo coral da referida escola que 
atuou durante a festa dos alunos.
ECRS/ECDMI, cx. 20.



Visita ao Museu de Arte Contemporânea, conduzida pelo Conservador, Dr. 
Adriano Gusmão, dezembro de 1952: alunos e professores da Escola Comercial 
Veiga Beirão.
ECVB, cx. 31, doc. 25



Fotografia de uma visita de Estudo à Batalha em 24 de Março de 1928. Está 
representado um grupo de alunos do sexo masculino, um dos quais enverga o 
pendão da Escola e, à frente, a professora. Pertenceu à Escola Rodrigues 
Sampaio.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 7.



Fotografia de uma parada de ginástica na récita realizada no Teatro Nacional em 
31 de Maio de 1928. Representa um grupo de alunos do ambos os sexos com o 
seu professor. As alunas encontram-se do lado direito e os rapazes do lado 
esquerdo, envergando uniformes de ginástica. Pertenceu à Escola Rodrigues 
Sampaio.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 9.



Remessa de prémios escolares: fotografia retratando os alunos premiados na 
sessão de 10 de Dezembro de 1927. Podem observar-se 5 alunos e o director da 
escola. Pertenceu à Escola Comercial Rodrigues Sampaio.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 16.



Fotografia retratando a festa da Caixa Escolar em 17 de Dezembro de 1927. 
Pertenceu à Escola Comercial Rodrigues Sampaio.
ECRS/ECDMI, cx. 19, doc. 20.

(voltar ao texto)
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