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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

Uma das documentações mais importantes existentes no arquivo da Secretaria-Geral 

da Educação e Ciência é a referente à Direção-Geral das Construções Escolares.  

Esta documentação reflete toda a história da construção e manutenção do património 

escolar nacional, com principal incidência no respeitante ao ensino primário. Aqui 

estão, por exemplo, os processos de criação da Rede Escolar denominada Plano dos 

Centenários e que tão presente está no imaginário do povo português. 

A Direção de Serviços de Documentação e Arquivo da Secretaria-Geral da Educação 

e Ciência está a inventariar todo este remanescente documental de forma a torná-lo 

facilmente acessível, indo ao encontro da pressão feita pelas solicitações dos 

utilizadores, quer investigadores, quer utilizadores institucionais. 

Este é um primeiro inventário que recai sobre a série documental que trata da 

construção e manutenção do edificado escolar de ensino primário. 

A documentação aqui refletida está, neste momento, a sofrer um processo de 

tratamento arquivístico de reconstituição dos processos com vista à sua digitalização. 
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QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

 

 Arquivos Especiais 

 

DGCE - Direção-Geral das Construções Escolares 

 

 

C – Instalações para o Ensino Primário 

 

 

001 – Construção, ampliação e conservação de edifícios 

 

 

 

 

GF 

F 

SC 

SR 
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INVENTÁRIO 
 
 
 

 

Nível de descrição: SR 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001 

Título: Construção, ampliação e conservação de edifícios 

Datas descritivas: 1922-[s.m.]-[s.d.] / 1979-[s.m.]-[s.d.] 

Produtor: Portugal. Ministérios das Obras Públicas. Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, Repartição dos Serviços 
Administrativos; Direcção-Geral das Construções Escolares 

Dimensão e suporte: 1199 Cxs. papel 

Âmbito e conteúdo: Contém processos de construção, ampliação e conservação de 
edifícios escolares (escolas e cantinas), em vários núcleos de todos 
os distritos nacionais. 
Fazem parte destes processos as seguintes tipologias documentais: 
croquis e memórias descritivas da escolha do terreno para 
implantação de edifícios escolares; projetos de obras 
complementares (Vedações); projetos de construção; projetos de 
trabalhos imprevistos; projetos de eletrificação; relatórios de vistoria 
para efeito de conservação de edifícios escolares e respetivos 
projetos de conservação; correspondência recebida e expedida; 
ordens de serviço; cadernos de encargos; programas de concurso; 
requerimentos; propostas de empreiteiros e documentos anexos 
(declarações; certidões; guias de depósito de garantia bancária; 
relações de preços); minutas de contratos e contratos de construção 
de edifícios escolares, adjudicada a empreiteiros ou construtores 
civis; termos adicionais a contratos de empreitadas de construção de 
edifícios escolares; auto de consignação de trabalhos; conta final de 
empreitadas; cadastro dos empreiteiros: boletim de informação; auto 
de entrega de edifícios escolares aos municípios; auto de receção 
provisória da empreitada; auto de receção definitiva da empreitada; 
termo de quitação da empreitada. 

 
Os projetos de edifícios escolares são constituídos por peças escritas 
(memórias descritivas ou justificativas; medições e orçamentos) e 
peças desenhadas (plantas; alçados, cortes e perfis). Todos eles 
foram elaborados por agentes técnicos de Engenharia ou 
engenheiros civis da Secção do Sul da Delegação para as Obras de 
Construção de Escolas Primárias. Eram remetidos ao Engenheiro 
Diretor-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais para apreciação 
e aprovação superior. 

Condições de acesso: Consulta dependente de marcação prévia. Contacto telefónico: 21 
781 18 78. 

Idioma e escrita: Português 

Notas: Contém desenhos técnicos e fotografias 

Regras ou convenções: ISAG (G); ODA 
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Distrito de Aveiro 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, Processo Geral. Processos nºs 1 a 6 

  

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.00.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, Processo Geral. Processos nºs 7 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Águeda. Processos nºs 1 
a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Águeda. Processos nºs 
12 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Águeda. Processos nºs 
32 a 43 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Águeda. Processos nºs 
44 a 54 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Águeda. Processos nºs 
55 a 61 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias – Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Águeda. Processos nºs 
62 a 65 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Albergaria a Velha. 
Processos nºs 1 a 25 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Albergaria a Velha. 
Processos nºs 26 a 38 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Albergaria a Velha. 
Processos nºs 39 a 44 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Anadia. Processos nºs 1 
a 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Anadia. Processos nºs 
24 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelhos de Anadia, Oliveira do 
Bairro, Mealhada e Águeda. Processos nºs 41 a 56 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Arouca. Processos nºs 1 
a 27 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Arouca. Processos nºs 
28 a 52 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Arouca. Processos nºs 
53 a 64 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Arouca. Processos nºs 
65 a 67 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Aveiro. Processos nºs 1 
a 21 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Aveiro. Processos nºs 22 
a 38 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.05.03 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Aveiro. Processos nºs 39 
a 58 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Aveiro. Processos nºs 59 
a 60 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Castelo de Paiva. 
Processos nºs 1 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Castelo de Paiva. 
Processos nºs 20 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Espinho. Processos nºs 
1 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Espinho. Processos nºs 
29 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Estarreja. Processos nºs 
1 a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Estarreja. Processos nºs 
27 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 1 a 
27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 28 
a 46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 47 
a 71 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 72 
a 95 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 96 
a 109 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 110 
a 116 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.09.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Feira. Processos nºs 116 
a 123 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Ílhavo. Processos nºs 1 a 
12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Ílhavo. Processos nºs 13 
a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Mealhada. Processos 
nºs 1 a 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Mealhada. Processos 
nºs 24 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho da Murtosa. Processos nºs 
1 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Oliveira de Azeméis. 
Processos nºs 1 a 20 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Oliveira de Azeméis. 
Processos nºs 21 a 37 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Oliveira de Azeméis. 
Processos nºs 38 a 53 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Oliveira de Azeméis. 
Processos nºs 54 a 61 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Oliveira de Azeméis. 
Processos nºs 62 a 64 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Oliveira do Bairro. 
Processos nºs 1 a 13 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.15.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Ovar. Processos nºs 1 a 
16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Ovar. Processos nºs 17 
a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.15.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Ovar. Processos nºs 31 
a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de S. João da Madeira. 
Processos nºs 1 a 5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de S. João da Madeira. 
Processos nºs 6 a 11 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de S. João da Madeira. 
Processos nºs 12 a 14 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.17.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Sever do Vouga. 
Processos nºs 1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.17.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Sever do Vouga. 
Processos nºs 11 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.17.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Sever do Vouga. 
Processos nºs 15 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.17.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Sever do Vouga. 
Processos nºs 19 a 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.17.05 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Sever do Vouga. 
Processos nºs 24 a 25 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.18.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Vagos. Processos nºs 1 
a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.18.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Vagos. Processos nºs 20 
a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.19.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Vale de Cambra. 
Processos nºs 1 a 25 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/01.19.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Aveiro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Aveiro, concelho de Vale de Cambra. 
Processos nºs 26 a 40 
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Distrito de Beja 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Aljustrel. Processos nºs 1 
a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Aljustrel. Processos nºs 9 
a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Aljustrel. Processos nºs 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Almodovar. Processos nºs 
1 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Almodovar. Processos nºs 
23 a 40 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Almodovar. Processos nºs 
41 a 49 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Alvito. Processos nºs 1 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Barrancos. Processo nº 1 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Beja. Processos nºs 1 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Beja. Processos nºs 18 a 
31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.05.03 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Beja. Processos nºs 32 a 
40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Beja. Processos nºs 41 a 
51 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.05.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Beja. Processos nºs 52 a 
64 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Castro Verde. Processos 
nºs 1 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Castro Verde. Processos 
nºs 15 a 21 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Cuba. Processos nºs 1 a 
20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Ferreira do Alentejo. 
Processos nºs 1 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Ferreira do Alentejo. 
Processos nºs 14 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Mértola. Processos nºs 1 a 
23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Mértola. Processos nºs 24 
a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Mértola. Processos nºs 31 
a 48 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Mértola. Processos nºs 50 
a 54 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Mértola. Processos nºs 55 
a 60 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Moura. Processos nºs 1 a 
10 

 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Moura. Processos nºs 11 a 
19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Moura. Processos nºs 20 a 
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22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 1 
a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
19 a 52 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
53 a 66 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
67 a 75 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
76 a 96 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
97 a 105 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
106 a 112 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
113 a 119 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.11.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Odemira. Processos nºs 
120 a 121 

 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Ourique. Processos nºs 1 
a 13 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Ourique. Processos nºs 14 
a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Ourique. Processos nºs 32 
a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Ourique. Processos nºs 23 
a 32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Serpa. Processos nºs 1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Serpa. Processos nºs 7 a 
20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.13.03 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          25  

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Serpa. Processos nºs 21 a 
31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Serpa. Processos nºs 32 a 
38 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Serpa. Processos nºs 39 a 
46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.13.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho de Serpa. Processos nºs 47 a 
51 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/02.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Beja 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Beja, concelho da Vidigueira. Processos nºs 
1 a 10 
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Distrito de Braga 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, Processo Geral. Processos nºs 1 a 4 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.00.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, Processo Geral. Processos nºs 5 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Amares. Processos nº 1 
a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Amares. Processos nº 35 
a 41 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Amares. Processos nºs 
42 a 45 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
1 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
29 a 57 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
58 a 92 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
93 a 121 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
122 a 132 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
133 a 139 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
140 a 144 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.02.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Barcelos. Processos nºs 
145 a 146 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Braga. Processos nºs 1 a 
17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Braga. Processos nºs 18 
a 36 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.03.03 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Braga. Processos nºs 37 
a 62 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Braga. Processos nºs 63 
a 89 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Braga. Processos nºs 90 
a 106 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.03.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Braga. Processos nºs 
107 a 113 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Cabeceiras de Basto. 
Processos nºs 1 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Cabeceiras de Basto. 
Processos nºs 34 a 37 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Celorico de Basto. 
Processos nºs 1 a 27 

 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Celorico de Basto. 
Processos nºs 28 a 50 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Celorico de Basto. 
Processos nºs 51 a 59 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Esposende. Processos 
nºs 1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Esposende. Processos 
nºs 13 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Esposende. Processos 
nºs 29 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Fafe. Processos nºs 1 a 
27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Fafe. Processos nºs 28 a 
63 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Fafe. Processos nºs 64 a 
72 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Braga, concelho de Guimarães. Processos 
nºs 1 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Guimarães. Processos 
nºs 29 a 58 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Guimarães. Processos 
nºs 59 a 89 

 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Guimarães. Processos 
nºs 90 a 111 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.08.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Guimarães. Processos 
nºs 112 a 122 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.08.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Guimarães. Processos 
nºs 123 a 128 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Póvoa de Lanhoso. 
Processos nºs 1 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Póvoa de Lanhoso. 
Processos nº 32 a 36 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Terras de Bouro. 
Processos nº 1 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Terras de Bouro. 
Processos nº 28 a 32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vieira do Minho. 
Processos nº 1 a 22 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vieira do Minho. 
Processos nº 23 a 43 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vieira do Minho. 
Processos nº 44 a 46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 1 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 21 a 41 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 42 a 63 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 64 a 78 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 79 a 87 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 88 a 93 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.12.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão. 
Processos nº 94 a 95 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Verde. Processos nº 
1 a 29 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.13.02 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Verde. Processos nº 
30 a 59 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Verde. Processos nº 
60 a 85 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Verde. Processos nº 
86 a 92 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/03.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Braga 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Braga, concelho de Vila Verde. Processos nº 
93 a 96 
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Distrito de Bragança 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança. Processos nºs 1 e 2 (Geral) 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Alfândega da Fé. 
Processos nºs 1 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Alfândega da Fé. 
Processos nºs 19 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 1 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 15 a 37 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 38 a 55 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 56 a 71 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 72 a 84 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 85 a 92 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 93 a 96 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.02.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Bragança. Processos 
nºs 97 a 98 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Carrazeda de 
Ansiães. Processos nºs 1 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Carrazeda de 
Ansiães. Processos nºs 19 a 35 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Carrazeda de 
Ansiães. Processos nºs 36 a 41 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Freixo de Espada-A-
Cinta. Processos nºs 1 a 7 

 

Nível de descrição: UI 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          40  

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Macedo de 
Cavaleiros. Processos nºs 1 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Macedo de 
Cavaleiros. Processos nºs 23 a 48 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Macedo de 
Cavaleiros. Processos nºs 49 a 61 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Miranda do Douro. 
Processos nºs 1 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Miranda do Douro. 
Processos nºs 18 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.07.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mirandela. Processos 
nºs 1 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mirandela. Processos 
nºs 25 a 49 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mirandela. Processos 
nºs 50 a 62 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mirandela. Processos 
nºs 63 a 65 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mogadouro. 
Processos nºs 1 a 21 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mogadouro. 
Processos nºs 22 a 38 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Mogadouro. 
Processos nºs 39 a 46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Torre de Moncorvo. 
Processos nºs 1 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Torre de Moncorvo. 
Processos nºs 16 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vila Flor. Processos 
nºs 1 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vila Flor. Processos 
nºs 18 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vimioso. Processos 
nºs 1 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vimioso. Processos 
nºs 20 a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vinhais. Processos 
nºs 1 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vinhais. Processos 
nºs 35 a 64 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vinhais. Processos 
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nºs 65 a 71 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/04.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Bragança 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Bragança, concelho de Vinhais. Processos 
nºs 72 a 79 
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Distrito de Castelo Branco 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, Processo Geral. Processos 
nºs 1 a 3 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.00.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, Processo Geral. Processos 
nºs 4 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.00.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, Processo Geral. Processos 
nºs 7 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Belmonte. 
Processos nºs 1 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 1 a 8 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 9 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 14 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 23 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 31 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 41 a 51 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 52 a 63 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 64 a 66 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 67 a 73 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 74 a 75 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.02.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco. 
Processos nºs 76 a 80 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 13 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 16 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 23 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 29 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.06 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 35 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 41 a 48 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 49 a 51 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 52 a 55 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.03.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Covilhã. 
Processos nºs 56 a 58 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 7 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 15 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 28 a 42 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 43 a 50 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 51 a 55 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 56 a 59 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
Processos nºs 60 a 61 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.04.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão. 
 Processos nºs 63 a 66 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
Processos nºs 1 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
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Processos nºs 8 a 11 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
Processos nºs 12 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
Processos nºs 20 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
Processos nºs 28 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
Processos nºs 32 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.05.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova. 
Processos nºs 35 a 36 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Oleiros. 
Processos nºs 1 a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Oleiros. 
Processos nºs 12 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Oleiros. 
Processos nºs 20 a 32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Oleiros. 
Processos nºs 33 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Oleiros. 
Processos nºs 41 a 44 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Penamacor. 
Processos nºs 1 a 6 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Penamacor. 
Processos nºs 7 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Penamacor. 
Processos nºs 17 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Proença-a-
Nova. Processos nºs 1 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Proença-a-
Nova. Processos nºs 17 a 23 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Proença-a-
Nova. Processos nºs 24 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Proença-a-
Nova. Processos nºs 31 a 37 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.08.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Proença-a-
Nova. Processos nºs 38 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.08.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Proença-a-
Nova. Processos nºs 41 a 44 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã. 
Processos nºs 1 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.09.02 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã. 
Processos nºs 15 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã. 
Processos nºs 28 a 37 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã. 
Processos nºs 38 a 47 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã. 
Processos nºs 48 a 50 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Vila de Rei. 
Processos nºs 1 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Vila de Rei. 
Processos nºs 17 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Vila Velha de 
Rodão. Processos nºs 1 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/05.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Castelo Branco 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Castelo Branco, concelho de Vila Velha de 
Rodão. Processos nºs 15 a 21 
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Distrito de Coimbra 

 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, Processo Geral. Processos nºs 1 a 
4 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
7 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
16 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
28 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
35 a 46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
47 a 53 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.01.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Arganil. Processos nºs 
54 a 60 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Cantanhede. 
Processos nºs 1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Cantanhede. 
Processos nºs 11 a 20 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Cantanhede. 
Processos nºs 21 a 37 

Idioma e escrita: Português 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Cantanhede. 
Processos nºs 38 a 46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.02.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Cantanhede. 
Processos nºs 47 a 49 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.02.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Cantanhede. 
Processos nºs 50 a 52 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 1 a 13 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 14 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 29 a 43 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 44 a 57 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 58 a 67 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 68 a 73 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 74 a 76 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 77 a 79 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.03.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Coimbra. Processos 
nºs 80 a 83 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Condeixa-a-Nova. 
Processos nºs 1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Condeixa-a-Nova. 
Processos nºs 13 a 24 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 1 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 9 a 20 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 21 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 29 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 41 a 48 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.06 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 49 a 56 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 57 a 59 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.05.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz. 
Processos nºs 60 a 62 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Góis. Processos nºs 1 
a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Góis. Processos nºs 
13 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Góis. Processos nºs 
25 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Lousã. Processos nºs 
1 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Lousã. Processos nºs 
8 a 17 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho da Lousã. Processos nºs 
18 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Mira. Processos nºs 1 
a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Mira. Processos nºs 10 
a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Miranda do Corvo. 
Processos nºs 1 a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Miranda do Corvo. 
Processos nºs 12 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Portel. Processos nºs 8 a 
14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Montemor-o-Velho. 
Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Montemor-o-Velho. 
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Processos nºs 10 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Montemor-o-Velho. 
Processos nºs 18 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.10.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Montemor-o-Velho. 
Processos nºs 28 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 1 a 9 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 10 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 18 a 22 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 23 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 28 a 35 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 36 a 43 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.11.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Oliveira do Hospital. 
Processos nºs 44 a 48 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Pampilhosa da Serra. 
Processos nºs 1 a 17 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Pampilhosa da Serra. 
Processos nºs 18 a 29 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Pampilhosa da Serra. 
Processos nºs 30 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penacova. Processos 
nºs 1 a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penacova. Processos 
nºs 12 a 17 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penacova. Processos 
nºs 18 a 32 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penacova. Processos 
nºs 33 a 41 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penacova. Processos 
nºs 42 a 43 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penela. Processos nºs 
1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penela. Processos nºs 
11 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Penela. Processos nºs 
18 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.15.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Soure. Processos nºs 
1 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Soure. Processos nºs 
18 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.15.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Soure. Processos nºs 
31 a 38 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Tábua. Processos nºs 
1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Tábua. Processos nºs 
10 a 17 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Tábua. Processos nºs 
18 a 21 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.16.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Tábua. Processos nºs 
22 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/06.17.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Coimbra 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Coimbra, concelho de Vila Nova de Poiares. 
Processos nºs 1 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          73  

 

Distrito de Évora 

 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Alandroal. Processos nºs 
1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Alandroal. Processos nºs 
13 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Arraiolos. Processos nºs 
1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Arraiolos. Processos nºs 
7 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Évora, concelho de Arraiolos. Processos nºs 
14 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Arraiolos. Processos nºs 
16 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Borba. Processos nºs 1 a 
3 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Borba. Processos nºs 4 a 
5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Borba. Processos nºs 6 a 
9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Estremoz. Processos nºs 
1 a 4 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Estremoz. Processos nºs 
5 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Estremoz. Processos nºs 
11 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Estremoz. Processos nºs 
17 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.04.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Estremoz. Processos nºs 
25 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 1 a 10 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 11 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 17 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 23 a 29 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 30 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 35 a 42 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 43 a 47 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.06.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Montemor-o-Novo. 
Processos nºs 48 a 51 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Mora. Processos nºs 1 a 
3 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Mora. Processos nºs 4 a 
6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Mora. Processos nºs 7 a 
9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.08.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Mourão. Processos nºs 1 
a 3 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Mourão. Processos nºs 4 
a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Portel. Processos nºs 1 a 
4 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Portel. Processos nºs 5 a 
7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Redondo. Processos nºs 
1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Redondo. Processos nºs 
11 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Redondo. Processos nºs 
16 a 21 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Reguengos de Monsaraz. 
Processos nºs 1 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Reguengos de Monsaraz. 
Processos nºs 9 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Reguengos de Monsaraz. 
Processos nºs 11 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Viana do Alentejo. 
Processos nºs 1 a 4 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Viana do Alentejo. 
Processos nºs 5 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Vila Viçosa. Processos 
nºs 1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Vila Viçosa. Processos 
nºs 7 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/07.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Évora 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Évora, concelho de Vila Viçosa. Processos 
nºs 9 a 10 
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Distrito de Faro 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Albufeira. Processos nºs 1 
a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Albufeira. Processos nºs 8 
a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Albufeira. Processos nºs 
11 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Alcoutim. Processos nºs 1 
a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Faro, concelho de Alcoutim. Processos nºs 
17 a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Alcoutim. Processos nºs 
27 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Aljezur. Processos nºs 1 a 
8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Aljezur. Processos nºs 9 a 
15 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Castro Marim. Processos 
nºs 1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Castro Marim. Processos 
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nºs 11 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Faro. Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Faro. Processos nºs 10 a 
17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Faro. Processos nºs 18 a 
24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Faro. Processos nºs 25 a 
27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Lagoa. Processos nºs 1 a 
4 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Lagoa. Processos nºs 5 a 
11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Lagos. Processos nºs 1 a 
8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Lagos. Processos nºs 9 a 
16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Lagos. Processos nºs 17 a 
22 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Loulé. Processos nºs 1 a 
11 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Loulé. Processos nºs 12 a 
22 

Idioma e escrita: Português 

Notas: 08.08 

Data da descrição: 10/22/2019 3:13:56 PM 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Loulé. Processos nºs 23 a 
32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Loulé. Processos nºs 33 a 
42 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.08.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Loulé. Processos nºs 43 a 
46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.08.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Loulé. Processos nºs 47 a 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          86  

49 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Monchique. Processos nºs 
1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Olhão. Processos nºs 1 a 
8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Olhão. Processos nºs 9 a 
14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Olhão. Processos nºs 15 a 
20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.10.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Olhão. Processos nºs 21 a 
24 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.10.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Olhão. Processos nºs 25 a 
27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Portimão. Processos nºs 1 
a 5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Portimão. Processos nºs 6 
a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Portimão. Processos nºs 
12 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de S. Bráz de Alportel. 
Processos nºs 1 a 7 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Silves. Processos nºs 1 a 
11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Silves. Processos nºs 12 a 
24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Silves. Processos nºs 25 a 
30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Silves. Processos nºs 31 a 
34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Silves. Processos nºs 35 a 
38 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Tavira. Processos nºs 1 a 
10 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Tavira. Processos nºs 11 a 
17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Tavira. Processos nºs 18 a 
23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Tavira. Processos nºs 24 a 
28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.14.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Tavira. Processos nºs 29 a 
32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.15.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Vila do Bispo. Processos 
nºs 1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Vila Real de S. António. 
Processos nºs 1 a 5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Vila Real de S. António. 
Processos nºs 6 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/08.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Faro 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Faro, concelho de Vila Real de S. António. 
Processos nºs 11 a 14 
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Distrito da Guarda 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Aguiar da Beira. 
Processos nºs 1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Aguiar da Beira. 
Processos nºs 11 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Aguiar da Beira. 
Processos nºs 19 a 23 (Não corresponde à caixa) 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Aguiar da Beira. 
Processos nºs 24 a 36 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Almeida. Processos nºs 
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1 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Almeida. Processos nºs 
14 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Almeida. Processos nºs 
25 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Celorico da Beira. 
Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Celorico da Beira. 
Processos nºs 10 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Celorico da Beira. 
Processos nºs 21 a 32 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Figueira de Castelo 
Rodrigo. Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Figueira de Castelo 
Rodrigo. Processos nºs 10 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Fornos de Algodres. 
Processos nºs 1 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Fornos de Algodres. 
Processos nºs 9 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Fornos de Algodres. 
Processos nºs 15 a 22 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Gouveia. Processos nºs 
1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Gouveia. Processos nºs 
7 a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Gouveia. Processos nºs 
12 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Gouveia. Processos nºs 
18 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Gouveia. Processos nºs 
12 a 19 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.06.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Gouveia. Processos nºs 
25 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho da Guarda. Processos nºs 
1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho da Guarda. Processos nºs 
13 a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho da Guarda. Processos nºs 
27 a 35 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda.  

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho da Guarda. Processos nºs 
43 a 50 

Data da descrição: 10/22/2019 3:14:17 PM 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho da Guarda. Processos nºs 
51 a 54 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.07.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho da Guarda. Processos nºs 
54 a 67 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Manteigas. Processos 
nºs 1 a 5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Mêda. Processos nºs 1 
a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Mêda. Processos nºs 
10 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Mêda. Processos nºs 
17 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Pinhel. Processos nºs 1 
a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Pinhel. Processos nºs 
14 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Pinhel. Processos nºs 
25 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho do Sabugal. Processos nºs 
1 a 9 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho do Sabugal. Processos nºs 
10 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho do Sabugal. Processos nºs 
19 a 29 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.11.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho do Sabugal. Processos nºs 
30 a 35 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.11.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho do Sabugal. Processos nºs 
36 a 41 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.11.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho do Sabugal. Processos nºs 
42 a 44 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 1 a 
6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 7 a 
13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 14 
a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 21 
a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 27 
a 30 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 31 
a 36 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 37 
a 41 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 42 
a 45 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.12.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Seia. Processos nºs 46 
a 48 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Trancoso. Processos 
nºs 1 a 8 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Trancoso. Processos 
nºs 9 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Trancoso. Processos 
nºs 20 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Trancoso. Processos 
nºs 32 a 38 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Vila Nova de Foz Côa. 
Processos nºs 1 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Vila Nova de Foz Côa. 
Processos nºs 9 a 17 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/09.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Guarda 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito da Guarda, concelho de Vila Nova de Foz Côa. 
Processos nºs 18 a 22 
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Distrito de Leiria 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
1 a 4 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
5 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
9 a 13 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
14 a 21 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
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22 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
34 a 38 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.01.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alcobaça. Processos nºs 
39 a 50 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alvaiázere. Processos nºs 
1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alvaiázere. Processos nºs 
10 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alvaiázere. Processos nºs 
16 a 27 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Alvaiázere. Processos nºs 
28 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Ansião. Processos nºs 1 a 
9 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Ansião. Processos nºs 10 
a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Ansião. Processos nºs 20 
a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Ansião. Processos nºs 34 
a 37 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Batalha. Processos nºs 1 
a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Batalha. Processos nºs 7 
a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Batalha. Processos nºs 
16 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Batalha. Processos nºs 
23 a 32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.04.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Batalha. Processos nºs 
32 a 34 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.04.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Batalha. Processo nº 35 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho do Bombarral. Processos nºs 
1 a 16 

Idioma e escrita: Português 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.05.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho do Bombarral. Processos nºs 
1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho do Bombarral. Processos nºs 
17 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho do Bombarral. Processos nº 
23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.06.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho das Caldas da Rainha. 
Processos nºs 1 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho das Caldas da Rainha. 
Processos nºs 18 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho das Caldas da Rainha. 
Processos nºs 28 a 44 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho das Caldas da Rainha. 
Processos nºs 45 a 55 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho das Caldas da Rainha. 
Processos nºs 56 a 60 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Castanheira de Pêra. 
Processos nºs 1 a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Figueiró dos Vinhos. 
Processos nºs 1 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Figueiró dos Vinhos. 
Processos nºs 8 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Figueiró dos Vinhos. 
Processos nºs 20 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 1 a 
5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 6 a 
10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 11 a 
23 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 24 a 
31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 32 a 
42 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 43 a 
50 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 51 a 
62 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 63 a 
67 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 68 a 
77 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 78 a 
84 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 85 a 
92 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.12 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 93 a 
107 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.13 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 108 
a 125 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.14 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 126 
a 130 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.15 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 131 
a 133 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.16 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 134 
a 141 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.17 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 142 
a 145 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.09.18 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Leiria. Processos nºs 146 
a 148 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Marinha Grande. 
Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Marinha Grande. 
Processos nºs 10 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Nazaré. Processos nºs 1 
a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 19221960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho da Nazaré. Processos nºs 9 
a 13 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Óbidos. Processos nºs 1 
a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Óbidos. Processos nºs 10 
a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Óbidos. Processos nºs 18 
a 23 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pedrógão Grande. 
Processos nºs 1 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Peniche. Processos nºs 1 
a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.14.02 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Peniche. Processos nºs 8 
a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Peniche. Processos nºs 
16 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Peniche. Processos nºs 
28 a 31 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 1 
a 2 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 3 
a 11 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
12 a 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
24 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
34 a 46 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
47 a 57 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
58 a 68 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
69 a 86 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
87 a 98 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
99 a 102 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
103 a 108 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.12 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
109 a 112 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.15.13 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Pombal. Processos nºs 
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113 a 114 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Porto de Mós. 5 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Porto de Mós. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Porto de Mós. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/10.16.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Leiria 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Leiria, concelho de Porto de Mós. 7 
Processos 
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Distrito de Lisboa 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.02A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Alenquer. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Arruda dos Vinhos. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Arruda dos Vinhos. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Arruda dos Vinhos. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Azambuja. 18 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Azambuja. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cadaval. 23 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cadaval. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cadaval. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cadaval. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 10 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.05.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Cascais. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 4 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 5 Processos 

 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          125  

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.12 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.13 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.14 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.15 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.16 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.17 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.18 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.19 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.20 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.21 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 14 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.22 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.23 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.24 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.25 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.26 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.27 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.06.28 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lisboa. 1 Processo 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.02A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.02B 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 10 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.07.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Loures (Santo António 
dos Cavaleiros). 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lourinhã. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lourinhã. 16 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lourinhã. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lourinhã. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.08.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Lourinhã. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Mafra. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Mafra. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Dimensão e suporte: papel 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Mafra. 16 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Mafra. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Mafra. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.09.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Mafra. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Oeiras. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Oeiras. 17 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Oeiras. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.10.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Oeiras. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 9 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 26 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.05A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.11.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sintra. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sobral de Monte Agraço. 
24 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Sobral de Monte Agraço. 
2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Torres Vedras. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.13.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Torres Vedras. 20 
Processos 

Notas: Falta a Cx. n.º 3 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Torres Vedras. 20 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Torres Vedras. 14 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Torres Vedras. 16 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.13.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Torres Vedras. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Vila Franca de Xira. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Vila Franca de Xira. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Vila Franca de Xira. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/11.14.04 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Lisboa 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Lisboa, concelho de Vila Franca de Xira. 7 
Processos 
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Distrito de Portalegre 
 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Alter do Chão. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Alter do Chão. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Arronches. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Arronches. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Arronches (12.02), 1 
Processo e concelho de Nisa (12.12), 2 Processos PROC. CLASSIF. 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Arronches. 1 
Processo 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Avis. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Avis. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Avis. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Campo Maior. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Campo Maior. 5 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Campo Maior. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Castelo de Vide. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Castelo de Vide. 2 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Crato. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Crato. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Elvas. 16 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Elvas. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Elvas. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Elvas. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.07.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Elvas. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.07.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Elvas. 7 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Fronteira. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Fronteira. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Fronteira. 3 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Gavião. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Gavião. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.09.03 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          142  

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Gavião. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Gavião. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Marvão. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Marvão. 23 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Marvão. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Monforte. 8 
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Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Monforte. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Nisa. 25 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Nisa. 9 Processos 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Nisa. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Ponte de Sôr. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Ponte de Sôr. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Ponte de Sôr. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Ponte de Sôr. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Portalegre. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Portalegre. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Portalegre. 16 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Portalegre. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.15.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Sousel. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.15.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Sousel. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/12.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Portalegre 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Portalegre, concelho de Sousel. 8 Processos 
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Distrito do Porto 
 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 22 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.01.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Amarante. 4 Processos. 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Baião. 23 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Baião. 10 Processos 

Data da descrição: 10/22/2019 3:16:07 PM 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Baião. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito do Porto, concelho de Baião. 23 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Felgueiras. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Felgueiras. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Felgueiras. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Felgueiras. 22 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Felgueiras. 15 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 21 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.04.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Gondomar. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Lousada. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Lousada. 26 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Lousada. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.06.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Maia. 9 Processos PROC. 
CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.07.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Marco de Canaveses. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Marco de Canaveses. 16 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Marco de Canaveses. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Marco de Canaveses. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Matosinhos. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Matosinhos. 17 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Matosinhos. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Matosinhos. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Matosinhos. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Matosinhos. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Matosinhos. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.08.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Porto, concelho de Matosinhos. 2 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paços de Ferreira. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paços de Ferreira. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paredes. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paredes. 22 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paredes. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.10.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paredes. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.10.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Porto, concelho de Paredes. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 28 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 19 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 6 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.11.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Penafiel. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 2 Processos 
Nº 1 e 2 Campo 24 Agosto / Junta Freg. Bonfim 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 4 Processos 
Nº 6 + 11 Praça da Alegria / Nº 7 + 8 Bairro da Polícia - Bonfim / Nº 
32 Praça da Corujeira 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 9 Processos 
Nº 17 e 18 Rua das Escolas / Nº 23 + 52 Cerco do Porto / Nº 24 + 25 
Lagarteiro / Nº 30 S. Roque da Lameira 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 6 Processos 
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Nº 34 Rua Alcântara / B. Costa Cabral / Nº 45 + 46 Paranhos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 4 Processos 
Nº 47 B. da Azenha / Nº 56 e 55 Bairro da Fontinha 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 3 Processos 
Nº 65 (I) Rua do Sol / Grupo Esc. Da Sé 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 3 Processos 
Nº 65 (II) Rua do Sol / Grupo Esc. da Sé 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 8 Processos 
Rua da Vilarinha / S. Martinho Aldoar / Nº 71 Largo do Porado / 
Grupo da Cedofeita 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 5 Processos 
Nº 73 Coveco / R. Castelo de Guimarães / Carvalhio 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 4 Processos 
Nº 79 Ribeiro de Sousa / Monte Pedral / Nº 80 Constituição 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 5 Processos 
Nº 91 R. das Condominhas / Lordelo / Nº 95 B. do Viso / Nº 97 Bom 
Sucesso 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.12 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 7 Processos 
Nº 99 B. Vilarinha + Foz Velha / Nº 105 Ver Nº 75 / Nº 111 Nevogilde 
/ Nº 114 B. de Francos / Nº 115 R. Marechal 
Gomes da Costa / Nº 117 R. João de Deus 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.13 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 8 Processos 
Nº 119 Pereiró / Ramalde / Nº 123 Agra do Amial / Nº 134 Fonte da 
Moura / Nº 137 António Aroso 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.14 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 15 Processos 
R. Faria Guimarães / R. Bonjardim / Foz Velha / Rua das Musas / 
Boavista / Ilhéu / B. Rainha D. Leonor /R. Álvaro Castelões / Freixo / 
B. Campinas 

 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          160  

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.15 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 38 Processos 
Diversos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.12.16 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho do Porto. 2 Maços 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.13.04 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. 9 
Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.13.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho da Póvoa de Varzim. 4 
Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 24 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 23 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.14.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Sto. Tirso. 9 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.15.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Valongo. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Valongo. 25 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.15.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Valongo. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 10 
Processos 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          164  

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 19 
Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 2 Maços 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 23 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.16.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila do Conde. 23 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.02 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 4 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.02A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 28 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 21 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 14 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/13.17.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Porto 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Porto, concelho de Vila Nova de Gaia. 33 
Processos 
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Distrito de Santarém 
 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelhos de Abrantes (14.01), 2 
Processos; concelho de S. Magos (14.15), 1 Processo; concelho do 
Sardoal (14.17), 3 Processos. 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.00.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Abrantes. 16 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Abrantes. 19 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Abrantes. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Abrantes. 19 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Abrantes. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Abrantes. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Alcanena. 14 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Alcanena. 6 
Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Alcanena. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Alcanena. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Almeirim. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Almeirim. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Alpiarça. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Alpiarça. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Benavente. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Benavente. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Cartacho. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Cartacho. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Cartacho. 9 
Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho da Chamusca. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho da Chamusca. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Constância. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Coruche. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Coruche. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.09.03 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Coruche. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Coruche. 21 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Coruche. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.09.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Coruche. 10 
Processos 
Vila Nova da Barquinha/Salvaterra de Magos PROC. CLASSIF. 

Data da descrição: 10/22/2019 3:17:00 PM 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho do Entroncamento. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Ferreira do Zêzere. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Ferreira do Zêzere. 
19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Ferreira do Zêzere. 
15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.11.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Ferreira do Zêzere. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho da Golegã. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Mação, núcleos de 
Evendos, Rouqueira, Pereiro, Vales, Vales da Gama, Martinzes, 
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Rosmaninhal, Chão de Codes, Amêndoa e Cardigos.. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Mação, núcleos de 
Serra, Aboboreira, Penhascoso, Vale da Gama, Cardigos, Amêndoa, 
Louriceira, Maças e Carregueira, Casas da Ribeira, Mação, 
Queixoperra, Evendros, Vales e Pereiro. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Mação, núcleos de 
Vinha Velha, Chão de Codes, Serra, Ortiga, Cardigos, Chaveira, 
Amêndoa e Pereiro. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Mação, núcleos de 
Feteira, Carvoeiro, Mouta, Aboboreira, Casais da Ribeira, Freixoeira, 
Mação, Pé da Serra e Penhascoso. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Rio Maior. 27 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Santarém, concelho de Rio Maior. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Rio Maior. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Rio Maior. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.15.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Salvaterra de Magos. 
15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Salvaterra de Magos. 
12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.15.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Salvaterra de Magos. 
11 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 35 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 13 
Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 15 
Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.02A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 28 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 16 
Processos 

 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          177  

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 16 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.16.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Santarém. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.17.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho do Sardoal. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.17.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho do Sardoal. 11 
Processos 

Notas:                                               Falta Cx. n.º 2 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 23 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 11 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.18.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Tomar. 8 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.19.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Torres Novas. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.19.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Torres Novas. 22 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.19.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo:  Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Santarém, concelho de Torres Novas. 14 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.19.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Torres Novas. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.19.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Torres Novas. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.20.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Vila Nova da 
Barquinha. 25 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.21.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Vila Nova de Ourém. 
15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.21.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Vila Nova de Ourém. 
10 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.21.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Vila Nova de Ourém. 
17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.21.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Vila Nova de Ourém. 
9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/14.21.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Santarém 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Santarém, concelho de Vila Nova de Ourém. 
25 Processos 
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Distrito de Setúbal 
 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 16 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.01.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcochete. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Alcochete. 13 
Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Almada. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Almada. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Almada. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Almada. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Almada. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Barreiro. 24 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Barreiro. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Barreiro. 3 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Grândola. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Grândola. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Grândola. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Grândola. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho da Moita. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.06.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho da Moita. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho da Moita. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Montijo. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Montijo. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.07.03 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Montijo. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Palmela. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Palmela. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Palmela. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Palmela. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 12 
Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 23 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 4 
Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 5 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.09.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém. 4 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Seixal. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Seixal. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho do Seixal / Amora - Escola 
Primária da Amora 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Sesimbra. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Sesimbra. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 20 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 9 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 5 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.12.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Setúbal. 4 Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Sines. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Sines. 16 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/15.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Setúbal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Setúbal, concelho de Sines. 4 Processos 
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Distrito de Viana do Castelo 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 24 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 22 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
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Valdevez. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 4 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.01.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Arcos de 
Valdevez. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Caminha. 9 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Caminha. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Caminha. 6 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Caminha. 8 
Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Melgaço. 29 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Melgaço. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Melgaço. 14 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Melgaço. 12 
Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Melgaço. 1 
Processo 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Monção. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Monção. 5 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Monção. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.04.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Monção. 5 
Processos 

Notas: Falta Cx. n.º 4 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Paredes de 
Coura. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Paredes de 
Coura. 24 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Paredes de 
Coura. 17 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte da 
Barca. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte da 
Barca. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte da 
Barca. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de 
Lima. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de 
Lima. 16 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de 
Lima. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de 
Lima. 23 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.07.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de 
Lima. 24 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.07.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de 
Lima. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Valença. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Valença. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Valença. 5 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 6 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.04A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 3 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 15 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.09.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Viana do 
Castelo. 4 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Vila Nova de 
Cerveira. 26 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Vila Nova de 
Cerveira. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/16.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viana do Castelo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viana do Castelo, concelho de Vila Nova de 
Cerveira. 7 Processos PROC. CLASSIF. 
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Distrito de Vila Real 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Alijó. Processos nºs 1 
a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Alijó. Processos nºs 9 
a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Alijó. Processos nºs 
19 a 27 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Alijó. Processos nºs 
28 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.01.05 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Alijó. Processos nºs 
41 a 104 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.01.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Alijó. Processos nºs 
105 a 171 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Boticas. Processos 
nºs 1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Boticas. Processos 
nºs 13 a 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Boticas. Processos 
nºs 24 a 42 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Boticas. Processos 
nºs 43 a 55 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 1 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 9 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 17 a 22 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 23 a 39 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 40 a 52 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 53 a 70 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 71 a 115 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 116 a 125 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
nºs 126 a 158 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.03.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Processos 
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nºs 159 a 179 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio. 
Processos nºs 1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio. 
Processos nºs 7 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Mondim de Basto. 
Processos nºs 1 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Mondim de Basto. 
Processos nºs 13 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Montalegre. 
Processos nºs 1 a 15 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Montalegre. 
Processos nºs 16 a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Montalegre. 
Processos nºs 27 a 39 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Montalegre. 
Processos nºs 40 a 55 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Montalegre. 
Processos nºs 56 a 64 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.06.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Montalegre. 
Processos nºs 65 a 72 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Murça. Processos nºs 
1 a 6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Murça. Processos nºs 
7 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Murça. Processos nºs 
13 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.07.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Murça. Processos nºs 
19 a 28 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.07.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Murça. Processos nºs 
29 a 32 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Peso da Régua. 
Processos nºs 1 a 8 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Peso da Régua. 
Processos nºs 9 a 17 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Peso da Régua. 
Processos nºs 18 a 24 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.08.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Peso da Régua. 
Processos nºs 25 a 32 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.08.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Peso da Régua. 
Processos nºs 33 a 53 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.09.01 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Ribeira de Pena. 
Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Ribeira de Pena. 
Processos nºs 10 a 15 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Ribeira de Pena. 
Processos nºs 16 a 19 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Sabrosa. Processos 
nºs 1 a 10 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Sabrosa. Processos 
nºs 11 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Sabrosa. Processos 
nºs 21 a 30 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Sta. Marta de 
Penaguião. Processos nºs 1 a 7 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Sta. Marta de 
Penaguião. Processos nºs 8 a 16 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.11.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Sta. Marta de 
Penaguião. Processos nºs 17 a 20 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 1 a 14 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 15 a 34 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 35 a 46 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 47 a 58 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 59 a 67 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 68 a 71 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.12.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Valpaços. Processos 
nºs 72 a 77 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Dimensão e suporte: papel 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
Processos nºs 1 a 18 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
Processos nºs 19 a 26 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.13.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
Processos nºs 27 a 40 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.13.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
Processos nºs 41 a 49 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.13.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
Processos nºs 50 a 57 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.13.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
Processos nºs 58 a 61 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 1 a 19 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 19A a 45 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 46 a 78 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
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nºs 79 a 100 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 101 a 123 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 124 a 144 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 144A a 158 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 159 a 162 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/17.14.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Vila Real 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Vila Real, concelho de Vila Real. Processos 
nºs 163 a 168 
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Distrito de Viseu 
 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu. 7 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.00.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu. 7 Processos PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de 
Armamar. 17 Processos 

 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Armamar. 22 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 



 

Inventário da “Série Construção, ampliação e conservação de edifícios”  da DGCE                          218  

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Armamar. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.01.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Armamar. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Carregal do Sal. 21 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.02.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Carregal do Sal. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.02.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Carregal do Sal. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.02.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Carregal do Sal. 3 
Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.03.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Castro D'Aire. 15 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.03.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Castro D'Aire. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.03.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Castro D'Aire. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.03.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo:  Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Castro D'Aire. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.03.05A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Castro D'Aire. 21 
Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.03.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Castro D'Aire. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.04.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Cinfães. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.04.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Cinfães. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.04.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Cinfães. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.04.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Cinfães. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 16 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 19 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.05.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Dimensão e suporte: papel 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Lamego. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.03A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 5 Processos 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 16 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.06.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mangualde. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.07.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Moimenta da Beira. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.07.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Moimenta da Beira. 3 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.07.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Moimenta da Beira. 14 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.08.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mortágua. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.08.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mortágua. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.08.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Mortágua. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.09.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Nelas. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.09.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Nelas. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.09.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Nelas. 13 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.10.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Oliveira de Frades. 18 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.10.01A 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Oliveira de Frades. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.10.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Oliveira de Frades. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.10.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Oliveira de Frades. 6 
Processos 

Data da descrição: 10/22/2019 3:18:50 PM 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.11.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Penalva do Castelo. 17 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.11.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Penalva do Castelo. 11 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.12.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Penedono. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.13.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Resende. 24 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.13.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Resende. 27 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.14.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sta. Comba Dão. 4 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.14.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
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referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sta. Comba Dão. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.14.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sta. Comba Dão. 20 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.14.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sta. Comba Dão. 3 
Processos 
PROC. CLASSIF. 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.15.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. João da Pesqueira. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.15.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. João da Pesqueira. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.15.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. João da Pesqueira. 26 
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Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 7 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 5 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Dimensão e suporte: papel 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 26 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 3 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 9 
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Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.16.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de S. Pedro do Sul. 13 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.17.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Satão. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.17.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Satão. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.17.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Satão. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.17.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Satão. 12 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.17.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Satão. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.18.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sernancelhe. 26 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.18.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sernancelhe. 12 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.18.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sernancelhe. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.18.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Sernancelhe. 10 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.19.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tabuaço. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.19.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tabuaço. 18 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.20.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tarouca. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.20.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tarouca. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.20.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tarouca. 17 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.20.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tarouca. 2 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.21.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tondela. 10 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.21.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tondela. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.21.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tondela. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.21.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tondela. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.21.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tondela. 29 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.21.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Tondela. 35 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.22.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de V. Nova de Paiva. 8 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.22.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de V. Nova de Paiva. 22 
Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 15 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 
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Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 39 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 5 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 8 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.08 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 32 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.09 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 3 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.10 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo:  Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.11 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.12 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 20 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.13 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.14 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 7 Processos 
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Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.15 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.16 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.17 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 21 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.18 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 9 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.19 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 4 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.20 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 
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Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 6 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.23.21 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Viseu. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.24.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Vouzela. 14 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.24.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Vouzela. 13 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.24.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Vouzela. 11 Processos 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.24.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Vouzela. 7 Processos 

 

Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/18.24.05 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Viseu 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Viseu, concelho de Vouzela. 7 Processos 
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Arquipélago dos Açores 
Distrito de Angra do Heroísmo 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/19.01.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Angra do Heroísmo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Angra do Heroísmo, concelho de Angra de 
Heroísmo. Processos nºs 1 a 5 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/19.01.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Angra do Heroísmo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Angra do Heroísmo, concelho de Angra de 
Heroísmo. Processos nºs 6 a 12 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/19.01.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Angra do Heroísmo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Angra do Heroísmo, concelho de Angra de 
Heroísmo. Processos nºs 13 a 33 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/19.02.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Angra do Heroísmo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Angra do Heroísmo, concelhos da Calheta / 
Sta Cruz da Graciosa. Processos nºs 1 a 9 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/19.03.02 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Angra do Heroísmo 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito de Angra do Heroísmo, concelhos de Sta Cruz 
da Graciosa (19.03) / Velas (19.04) / Vila Praia da Vitória (19.05). 
Processos nºs 10 a 27 
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Arquipélago da Madeira 
Distrito do Funchal 
 
 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.01 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, vários concelhos. Processos nºs 1 a 
6 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.02 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, concelhos da Calheta (22.01) / 
Câmara de Lobos (22.02). Processos nºs 7 a 23 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.03 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, concelho do Funchal (22.03) / 
Machico (22.04). Processos nºs 24 a 42 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.04 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, concelho de Ponta do Sol (22.05) / 
Porto Moniz (22.06) / Ribeira Brava (22.08). Processos nºs 43 a 60 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.05 
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Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, concelho da Rib. Brava. Processos 
nºs 61 a 66 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.06 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, concelho de Santa Cruz (22.09) / 
Santana (22.10) / São Vicente (22.11). Processos nºs 67 a 92 

 

Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/MESG/AES/DGCE/C/001/22.00.07 

Título: Processos de construção de escolas primárias - Funchal 

Datas de produção: 1922 / 1960 

Âmbito e conteúdo: Processos de construção de estabelecimentos de ensino primário 
referentes ao distrito do Funchal, concelho do Funchal / Calheta 
(22.01) /Machico (22.04) / Santana (22.10) / São Vicente (22.11). 
Processos nºs 93 a 98 
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