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Os documentos avulsos que se encontram no Arquivo Histórico da Escola Superior 

de Educação de Lisboa abarcam um arco cronológico compreendido entre 1903 e 1988. 

A maior parte destes documentos foram localizados durante o trabalho de inventariação 

do espólio documental. Sobretudo compostos de folhas soltas, estes documentos foram 

depositados no interior de livros que compõem o espólio documental. O facto de haver 

uma correspondência direta entre a natureza do livro (pedagógica ou administrativa) e 

os assuntos apresentados, tornou mais eficaz o contexto da produção dos documentos 

avulsos. 

De modo a facilitar a pesquisa e a investigação, foi feita uma catalogação de acordo 

com o seu conteúdo, destinatário e remetente, sempre que possível. Para uma melhor 

visualização e consulta, os documentos foram arrumados a partir das instituições onde 

foram produzidos:  

 Escola Normal Primária para o sexo feminino (1 documento);  

 Escola Normal Primária de Lisboa (18 pastas, 52 documentos); 

 Documentação relativa a processos de candidatura a lugares de professor 

(período da Escola Normal Primária de Lisboa) (Abílio Meireles, Virgílio 

Santos, Albertina da Costa, Mário Pedro de Alcântara Vieira de Sá) 

 Escola do Magistério Primário de Lisboa (16 documentos); 

 Escolas anexas – n.ºs 47 e 48 (1 documento). 

 

Este levantamento e catálogo não são definitivos e serão enriquecidos sempre que 

sejam localizados documentos com interesse para integrar todo este espólio. Para tal, a 

colaboração de funcionários docentes e não docentes da Escola Superior de Educação 

de Lisboa é fundamental, bem como a doação de documentos que tem vindo a ser feita 

por antigos alunos do Magistério Primário ou por familiares. 
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Escola Normal Primária para o sexo feminino 

1. Declaração do diretor da Escola Normal Primária para o sexo feminino dando 

conta de que a obediência “que as certidões […] com as quaes os candidatos a 

cadeiras de instrucção primária precisam de instruir respectivos requerimentos, 

só devem ser passadas a pedido dos interessados depois de haverem adquirido o 

diploma de habilitação, a que se refere o art.º 236.º do regulamento em vigor”. 

19/08/1903. 
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Escola Normal Primária de Lisboa 

1. Ata da Comissão Instaladora da Escola Normal Primária de Lisboa, de 

29/01/1919. Datilografada, 3 páginas, com emendas manuscritas ao texto. 

2. Pedido dirigido ao Ministro da Instrução para reembolso do fornecimento de 

materiais para a construção do edifício da ENPL, feito pelo gerente da 

Metalúrgica Limitada. Carta datilografada, 01/11/1926. 

3. Pedido dirigido ao Ministro da Instrução a solicitar o abonamento da pensão, por 

Adelino Lourenço, operário que sofreu um acidente de trabalho nas obras de 

construção do edifício da ENPL. Carta datilografada, 21/09/1926. 

4. Ofício dirigido ao diretor da Escola Normal Primária de Lisboa pela Inspeção da 

região escolar de Setúbal solicitando informações acerca do número e disposição 

de salas para a construção de uma escola para o ensino infantil. Dactilografado, 

21/11/1929. 

5. Ofício dirigido ao diretor da Escola Normal Primária de Lisboa pela Inspeção da 

região escolar de Setúbal solicitando material didáctico a ser construído por 

alunos da Escola Normal para a escola primária “Bocage”. Dactilografado, 

11/10/1929. 

6. Carta dirigida ao diretor da Escola Normal Primária de Lisboa por Carlos da 

Silva Nobre, funcionário público em Olhão, solicitando a possibilidade de dois 

dos seus filhos se matricularem na Escola. Manuscrita, 27/11/1929. Contém o 

envelope. 

7. Carta dirigida ao diretor da Escola Normal Primária de Lisboa [Luís Passos] por 

Thomaz Garção, antigo professor e diretor da Escola de Habilitação ao 

Magistério Primário de Portalegre, com o intuito de justificar a falta de 

comparência do seu filho, Germano Vidal Garção, às aulas do 1.º ano da Escola 

Normal. Manuscrita, 30/11/1929. 

8. Conjunto de folhas agrafadas que contêm apontamentos para a elaboração de 

atas de reuniões ocorridas na Escola Normal Primária de Lisboas. Os rascunhos 

dizem respeito às seguintes datas: 05/02/1919, 05/03/1919, 12/02/1919, 

12/03/1919. No verso destas folhas pode ler-se apontamentos do que parecem 

ser apontamentos de aulas. 

9. Carta do arquiteto Arnaldo Redondo Adães Bermudes dirigida ao diretor da 

Escola Normal Primária de Lisboa, Luiz Passos, dando conta do se 

desconhecimento da natureza do terreno onde foi construído edifício daquela 

escola. Lisboa, 22/08/1922. Contém o carimbo de Adães Bermudes. 
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10. Pedido feito por Maria Raquel da Silva Viegas, aluna da Escola Normal Primária 

de Lisboa, para ser transferida para a Escola Normal de Braga. 17/11/1927. 

11. Ofícios emitidos ou recebidos pela ENPL, entre 24 de fevereiro e 28 de fevereiro 

de 1930. Datilografados em folha timbrada com o símbolo da Escola: 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (21/06/1926, Livro VII, n.º 

102, 2 páginas) dando conta da autorização para suportar as despesas (150 

francos franceses para a viagem e 350 francos suíços para alojamento e 

inscrição) do professor Xavier de Brito na frequência de um curso de férias do 

Instituto J. J. Rousseau, em Genebra; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (06/10/1926, Livro VII, n.º 

158, 3 páginas) solicitando a continuidade da actividade letiva do professor 

Pedro José Ferreira, apesar de este ter ultrapassado o limite de idade para o 

exercício da função 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (24/01/1927, Livro VIII, n.º 11, 

3 páginas) dando conta do arrolamento sumário de todos os livros e folhetos 

pertencentes à extinta Escola Primária Superior de Adolfo Coelho, para o 

transporte dos mesmos, e de um museu de história natural para as instalações da 

ENPL; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (26/04/1927, Livro VIII, n.º 46, 

1 página) dando conta da autorização do professor Jaime Maximiano Gouveia 

Xavier para representar a ENPL no congresso “para o avanço das sciencias” de 

Cádis; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (11/10/1927, Livro VIII, n.º 97, 

1 página) congratulando-se com o contributo dos professores Pedro Ferreira e 

Tomás Borba para a lecionação de Educação Física e Canto Coral, 

respetivamente (em anexo encontra-se um ofício emitido pela Direção Geral do 

Ensino Primário e Normal à ENPL, 21/10/2917, saudando o Conselho Escolar 

por ter acedido ao pedido da Comissão de Livros em autorizar ambos os 

professores a consagrarem 10 horas do seu serviço letivo “à organização do 

ensino da Educação Física e Canto Coral nas Escolas de Lisboa; um outro ofício 

emitido pela Direção Geral do Ensino Primário e Normal à ENPL, 28/10/2917, 

dando conta de que o professor Tomás de Borba “se desempenhar a sua função 

de organizador do ensino de canto coral nas escolas primárias elementares de 

Lisboa se deve entender com os respectivos inspectores, aos quais se vão dar as 

necessárias instruções”); 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (11/10/1927, Livro VIII, n.º 98, 

2 páginas) solicitando que a matemática da 3.ª classe seja distribuída pelos dois 

semestres, com dois tempos letivos no 1.º e 2.º semestres; 
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- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (11/10/1927, Livro VIII, n.º 99, 

1 página) solicitando que o diretor da Escola Agrícola de Paiã, Joaquim Pratas, 

seja publicamente louvado pelo excelente curso de avicultura que deu na 

ENPLM; 

- Ao Director da Escola Normal Primária de Lisboa (17/10/1927, Livro 4, n.º 

969, 1 página) comunicando que o Ministro da Instrução concordou com a 

distribuição dos tempos da disciplina de matemática, proposta pela ENPL; 

- Da Inspeção de Sanidade Escolar e Educação Física do Ministério da Instrução 

Pública ao médico escolar da ENPL (22/10/1927, Livro 10, n.º 589) dando 

instruções para o cumprimento imediato das seguintes providências: “Inquirir da 

morbilidade do pessoal docente, menor, contratado e da Secretaria dessa 

Escola…; Colher diariamente nota dos alunos que faltem ás aulas mais de 3 dias 

seguidos, por motivo de doença…; Promover o afastamento da escola de todos 

os alunos coabitantes daqueles que faltam ás aulas por motivo de doença 

contagiosa; Promover o afastamento da Escola de todos os alunos que coabitem 

com pessoas estranhas ou não a este estabelecimento, atacadas de doenças 

contagiosas; Fazer diariamente perante os alunos palestras demonstrativas da 

necessidade de beberem somente agua fervida como medida profiláctica contra a 

febre tifóide… […]. 

- Ao Professor [?] (26/10/1927, Livro VIII, n.º 102, 1 página) informando que o 

Conselho Escolar iria reunir no dia 29, pelas 10 horas, para tratar do novo 

horário; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (29/10/1927, Livro VIII, n.º 

103, 1 página), remetendo os requerimentos dos alunos da 2.ª classe, Maria do 

Carmo Lopes Cruz e José António Bandeira Júnior, que requerem transferência 

de matrícula para a Escola Normal Primária de Braga (em anexo encontra-se um 

ofício emitido pela Direção Geral do Ensino Primário e Normal à ENPL, de 

04/11/2917, para que se efetuem as respetivas matrículas); 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (03/11/1927, Livro VIII, n.º 

104, 1 página) informando do requerimento da professora Gualdina Celeste 

Pereira Saldanha; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (08/11/1927, Livro VIII, n.º 

106, 1 página) informando do requerimento da professora Clara Maria de Cristo; 

- Ao professor António Monteiro de Andrade (09/11/1927, Livro VIII, n.º 106, 1 

página) informando que foi mandado prestar serviço em comissão na escola n.º 

10 do 1.º bairro de Lisboa; 



Arquivo Histórico da ESELx – Documentos Avulsos 

7 

 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (09/11/1927, Livro VIII, n.º 

107, 1 página) enviando um requerimento de Conceição Alves que solicita 

colocação como contínua-servente na Escola; 

- Ao Diretor da Escola Normal Primária de Braga (14/11/1927, Livro VIII, n.º 

108, 3 páginas) remetendo os processos e classificações dos alunos da ENPL de 

1.ª classe José António Bandeira Júnior e de Maria do Carmo Lopes Cruz, 

transferidos para a ENP de Braga; 

- Ao Diretor da Escola Normal Primária de Coimbra (14/11/1927, Livro VIII, n.º 

109, 2 páginas) remetendo os processos e classificações das alunas da ENPL 

Adozinda Henriques Galiano e Ilda do Céu Xavier, transferidas para a ENP de 

Coimbra. Em anexo encontram-se três ofícios emitidos pela Direção Geral do 

Ensino Primário e Normal à ENPL (22/09/2917, 12/10/1927 e 18/10/1927) para 

que se efetuem as respetivas matrículas; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (15/11/1927, Livro VIII, n.º 

110, 1 página) informando que o Conselho Escolar escolheu para fazer parte do 

júri de concursos para o ensino primário elementar o professor João da Silva 

Correia Júnior; 

- Do inspector do Círculo Escolar do 3.º Bairro de Lisboa ao diretor da ENPL 

(15/11/1927, Livro 13, n.º 68-154, fl. 139) comunicando que o professor Calisto 

Armindo foi abonado de todos os seus vencimentos até 30 de setembro próximo. 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (16/11/1927, Livro VIII, n.º 

111, 2 páginas) remetendo uma relação do pessoal menor da extinta Escola 

Primária Superior João de Barros, com a indicação do que se encontra colocado 

e por colocar (em anexo encontra-se um ofício emitido pela Direção Geral do 

Ensino Primário e Normal à ENPL, de 26/10/1927, solicitando o envio urgente 

daquela relação); 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (16/11/1927, Livro VIII, n.º 

112, 1 página) remetendo requerimentos das alunas da ENPL de 2.ª classe, 

Judite Orlinda Carvalho de Oliveira e de Maria Raquel da Silva Viegas, que 

pedem transferência para a ENP de Braga; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (17/11/1927, Livro VIII, n.º 

113, 1 página) remetendo o processo para a concessão da 2.ª diuturnidade do 

professor efetivo Adolfo Godfroy de Abreu e Lima; 

- Ao Diretor da secção masculina de Lisboa do Instituto do Professorado 

Primário Oficial Português (28/11/1927, Livro VIII, n.º 115, 1 página) 

informando que o Ministro da Instrução Pública determinou que sejam entregues 

ao Instituto do Professorado os aparelhos de física e de química e os reagentes 

que tenham pertencido à Escola Superior Primária de Adolfo Coelho. Segue em 
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anexo outro ofício endereçado ao professor Alberto Pimentel (28/11/1927, Livro 

VIII, n.º 114) pedindo-lhe que tome as medidas necessárias para cumprir a 

ordem ministerial, apesar de todo o trabalho que a ENPL teve em cuidar dos 

referidos aparelhos. Segue ainda em anexo um ofício emitido pela Direção Geral 

do Ensino Primário e Normal à ENPL, de 24/11/1927, solicitando o envio dos 

aparelhos ao Instituto do Professorado); 

- Ao Professor [?] (28/11/1927, Livro VIII, n.º 116, 1 página) informando que o 

Conselho Escolar irá reunir no dia 3 de dezembro, pelas 11h30; 

- Ao colega [?] (28/11/1927) solicita-se ao corpo docente que se pronuncie 

acerca da situação vivida pelo colega Adolfo Lima, “para orientar de maneira 

diversa se tal convier as démarches a realizar”; 

- Ao Chefe da 10.ª repartição de Contabilidade Pública do Ministério da 

Instrução (28/11/1927, Livro VIII, n.º 117) comunicando que o professor 

Calixto Armindo foi nomeado para a escola primária anexa à ENPL; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (02/12/1927, Livro VIII, n.º 

118, 1 página) remetendo o processo para a concessão da 1.ª diuturnidade do 

professor efetivo Alberto Pimentel; 

- Ao Diretor Geral do Ensino Primário e Normal (02/12/1927, Livro VIII, n.º 

119, 1 página) remetendo o processo para a concessão da 1.ª diuturnidade do 

professor efetivo Luís Maria de Passos da Silva; 

- Ao Inspetor Escolar do Círculo de Tomar (09/12/1927, Livro VIII, n.º 120, 1 

página) informando que o professor José Pires Salgado foi nomeado professor 

da Escola Dr. Aurélio da Costa Ferreira anexa à ENPL; 

- Ao Director da Escola Normal Primária de Coimbra (09/12/1927, Livro VIII, 

n.º 120, 2 páginas) remetendo os processos e classificação do aluno de 1.ª classe 

da ENPL, José Lopes de Azevedo, transferido para aquela Escola Normal; 

- [Destinatário não identificado] (12/12/1927, Livro VIII, n.º 100, 1 página): 

“Junto remeto a V. Ex.ª o horário provisório da 2ª e 3ª Classe para o presente 

ano letivo. O secretario”; 

- Ao Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Serpa (12/12/1927, Livro 

VIII, n.º 123 1 página) remetendo a importância de 64$50, referente ao 

pagamento de 150 certificados de 4.ª classe que aquele iria enviar por vale de 

correio; 

- Do diretor da secção masculina do Instituto do Professorado Primário Oficial 

Português ao diretor da ENPL (14/12/1927, Livro I, n.º 72) participando que 

“para dar execução ao determinado no ofício N.º 1134 L.º 4 de 24 de Novembro 
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próximo passado da Direcção Geral de Ensino Primário Normal dê plenos 

poderes aos professores Tiago dos Santos Fonseca sub-director deste Instituto 

para juntamente com o professor do 4.º grupo do curso preparatório para o 

ensino normal primário deste Instituto, Duarte Mendes da Costa proceder 

arrecadação e remoção dos objectos a que se refere o mesmo ofício da Direcção 

Geral do Ensino Primário e Normal estabelecendo com V. Ex.ª as normas a 

adoptar e passando os respectivos recibos”; 

- Do reitor do Liceu de Camões ao Director da Escola Normal Primária de 

Lisboa (23/12/1927, Livro 17, n.º 352, 1 página) solicitando a dispensa de 

carteiras para estudantes enquanto não chegam as que foram encomendadas; 

- Do Diretor Geral do Ensino Primário e Normal ao Director da Escola Normal 

Primária de Lisboa (28/02/1930, Livro 19, n.º 11, 1 página) determinando que 

por ocasião da celebração do centenário de João de Deus, não “haja exercícios 

escolares nas escolas oficiais, sendo autorizados os professores a promover 

quaisquer festas”. Na margem do ofício, escrito à mão: “Afigura-se-me 

inconveniente apreciar com a imparcialidade do labor pedagógico de João de 

Deus numa Escola Normal que tenha consciência das mais responsabilidades 

por ocasião das festas do seu centenário. A sua obra poética é grande pode e 

deve ser posta em relevo, e isso deve competir manifestamente ao professor 

efectivo de português, que por isso deve ser convidado com a necessária 

antecedência. Velasco”; 

12. Quadro dactilografado, desdobrável, com o corpo docente da ENPL 

(13/04/1927, data manuscrita). Nele constam as seguintes informações: nomes 

de habilitações, nascimento, cadeira atual, situação atual, despacho que a 

determinou, entrada em exercício, cadeira, qualidade, primeira nomeação, 

entrada exercício. Tem anotações manuscritas e a lápis. 

13. Carta do vice-presidente da comissão administrativa da Câmara Municipal de 

Lisboa ao diretor da ENPL (12/11/1927) notificando-o a reparar uma calha de 

águas pluviais que se encontrava desencravada no edifício principal da Escola. 

14. Carta manuscrita (sem data) do presidente da comissão organizadora da Semana 

da Criança de Lisboa convidando o destinatário (não identificado) a cooperar na 

organização da festa. Na carta se escreve que seguia em anexo um programa da 

festa. 

15. Memorando enviado pela administração do Diário de Notícias destinado a Luiz 

Passos, diretor da ENPL (sem data) que diz o seguinte: “Exm.º Senhor, Com os 

nossos agradecimentos, acusamos recebida a importância de trezentos escudos 

referentes á festa promovida pelos exm.ºs alunos da 3.ª Classe da escola de que 

V. Ex.ª é mui digno director, importância que vae dar entrada na subscrição a 

favor do monumento a João de Deus, para que se destina. Com os nossos franco 
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agradecimentos, [?], com alta consideração e profundo respeito. [assinaturas 

ilegíveis]”. 

16. Carta enviada pelo representante do secretário geral interino do ministério de 

Instrução Pública a destinatário desconhecido (24/11/1927) informando que se 

envia o edital com o propósito de ser afixado na escola [ENPL?], “por forma a 

dar-se-lhe a maior publicidade”. 

17. Folha impressa com um convite que diz o seguinte: “A Direcção do Grémio dos 

Professores de Ensino Primário Superior, tem a honra de convidar todos os 

senhores professores deste grau de ensino, quer sejam ou não sócios do Grémio, 

para uma reunião magna que terá início pelas 13 horas do dia 18 de outubro 

próximo futuro, na Escola Raul Dória, á Rua Gonçalo Cristóvão, desta cidade 

[Porto]”, 30/09/1925. 

18. Dois conjuntos de apontamentos manuscritos em folhas pautadas de aulas de 

psicologia, 1922. Os apontamentos incluem os sumários das lições. Um dos 

cadernos tem a indicação “III Classe” e o nome de Cecília de Almeida 

Gonçalves, e no canto superior direito o n.º 6 escrito. 
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Documentação relativa a processos de candidatura a lugares de professor 

1. Abílio Meireles  

1.1. Certificado de Registo Criminal, 18/10/1918. 

1.2. Atestado de saúde, 5/11/1918. 

1.3. Certificado de habilitações, 2/10/1918. 

1.4. Atestado passado pelo superintendente da Escola Central de Reforma de 

Lisboa, 7/10/1915. 

1.5. Certificado de Curso Profissional de Entalhador passado pelo diretor da Escola 

Industrial Marquês de Pombal, 23/10/1918. 

1.6. Certificado do exercício do lugar de Mestre de Trabalhos Manuais passado pelo 

diretor interino da Escola Preparatória Rodrigues Sampaio, 30/10/1918. 

1.7. Certificado do exercício de docente de trabalhos manuais passado pelo diretor 

da Escola Académica, 23/10/1918. 

1.8. Atestado de bom comportamento moral e civil passado pela Comissão 

Administrativa Paroquial de Benfica, 19/10/1918. 

1.9. Carta do superintendente da Escola Central de Reforma de Lisboa dirigida ao 

diretor da Escola Normal Primária de Lisboa, dando conta da satisfação em ter 

Abílio Meireles como representante da ENPL no funeral do padre António de 

Oliveira, 24/09/1923. 

1.10. Diploma do Curso de trabalhos manuais educativos passado a Abílio 

Meireles, 4/09/1912 (fotocópia). 

 

2. Virgílio Santos 

2.1. Autoproposta para admissão ao concurso aberto para provimento do lugar de 

professor de trabalhos manuais da Escola Normal de Lisboa, 18/10/1918. 

2.2. Certificado de Registo Criminal, 17/10/1918. Tem dois selos de emolumentos. 

2.3. Atestado de bom comportamento moral e civil, 17/10/1918. 

2.4. Atestado de saúde, 19/10/1918. Tem quatro selos apostos. 

2.5. Certidão de Nascimento passada pela Conservatória do Registo Civil de Lisboa, 

registo nº 174; folhas 61, Livro n.º 1889; cartório de Alcântara, 17/10/1918. 



Arquivo Histórico da ESELx – Documentos Avulsos 

12 

 

2.6. Certificado do exercício do lugar de professor de desenho à mão passado pela 

Societé Industrielle et Commerciale de Lausanne, enviado ao diretor interino da 

Escola Preparatória Rodrigues Sampaio, 06/12/1911. 

2.7. Certificado do trabalho desenvolvido, entre 10 de novembro de 1907 a 1 de 

abril de 1910, passado pela direção das Écoles Normales du Canton de Vaud 

(Suisse), 06/12/1911. 

 

3. Albertina da Costa 

3.1. Bilhete de Identificação, sem efeito, emitido a 13/12/1923. Tem a sua assinatura 

e fotografia. 

3.2. Carta dirigida ao diretor da Escola do Magistério Primário de Lisboa, dando 

conta do “voto de pesar exarado na acta [do Conselho Escolar] pelo meu 

afastamento dessa Escola onde tantos anos e com tanto amor servi”, 

13/12/1931. 

 

4. Mário Pedro de Alcântara Vieira de Sá 

4.1. Autoproposta para o lugar de professor de agricultura da Escola Normal 

Primária de Lisboa, feita por Mário Pedro de Alcântara Vieira de Sá, 

engenheiro agrónomo pelo Instituto Superior de Agronomia e agricultor 

diplomado pela Escola Nacional de Agricultura de Coimbra, 20/04/1923. 

4.2. Memorial dos serviços prestados ao país, assinado pelo candidato, 1923, 5 

folhas numeradas.  

 

5. Resumo dos relatórios enviados ao Ex.mº Snr. Director Geral do Ensino Primário 

e Normal, mensalmente por Pedro José Ferreira, 30/07/1928, 4 páginas. 

 

6. Informações sobre candidatos ao lugar de professor de trabalhos manuais na 

Escola Normal primária de Lisboa 

6.1. Informações solicitadas sobre candidatos ao lugar de professor, pedidas pela 

Direção Geral do Ensino Primário e Normal, 31/03/1927, carta datilografada. 

6.2. Duas tabelas com informações relativas a candidatos a lugares de professor na 

Escola Normal Primária de Lisboa, folhas quadriculadas, s.d.: 
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Tabela 1 - Itens apresentados: nome do candidato; certidão de idade; 

comportamento moral e civil; registo criminal; atestado facultativo; diploma; 

trabalhos que comprovem a especialidade.  

Tabela 2 – Itens apresentados: concorrentes; idade; emprego oficial; 

comportamento civil e moral; registo criminal; atestado médico; diploma de 

professor de T. M. [trabalhos manuais]; curso especial de…; cursos literários; 

professor de T. M. [trabalhos manuais]; habilitações literárias; cursos 

particulares. 

 

7. Escola Normal primária de Lisboa. Relação do pessoal adido nos termos do 

artigo 1.º do Decreto n.º 14:906, 3 páginas datilografadas, 18/02/1918. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arquivo Histórico da ESELx – Documentos Avulsos 

14 

 

Escola do Magistério Primário de Lisboa 

1. Obras de conservação no edifício da Escola do Magistério Primário de Lisboa. 

Memória justificativa e descritiva. Fotocópia, 08/03/1939. 

2. Ofício enviado ao diretor da EMPL, Octávio Neves Dordonnat, pelo recém-

empossado diretor interino do Instituto Nacional de Educação Física, Mário 

Gonçalves Viana, dando conta desse ato e reforçando a cooperação entre as duas 

instituições. Datilografada, 08/02/1951. Encontra-se apensa a resposta do diretor 

da EMPL, datilografada, 15/02/1951. 

3. Resposta de José Teixeira de Azevedo ao ofício enviado pelo diretor da EMPL, 

dando conta de que não se lembra de existir qualquer prémio instituído em 

benefício dos alunos por Costa Sacadura. Datilografada, 15/10/1956. 

4. Caderneta com fichas individuais de alunos, ano letivo de 1931/1932. 25 fichas 

estão preenchidas com o nome do aluno, classe, turma, n.º, notas obtidas nos 

dois semestres e observações. Quase todas as fichas preenchidas apresentam a 

fotografia do aluno. Apenas 2 fichas estão por preencher. Caderneta sem capa. 

5. Faturas encontradas no livro Balancetes de Diário e Cantina (01/12/1930; 

01/10/1931) com a cota EMPL 9. Encadernação preta com lombada bege. No 

impresso da contracapa há registo de procedência: "Papelaria Emílio Braga". 

Termo de abertura: "Este livro contém cincoenta (50) folhas. Da página 1 à 

página 30 rubricado pelo snr. António Lopes Rêgo e da página 31 à página 50 

por mim rubricado. Aos 28 do mês de Abril do ano de 1932. João Grado 

Ribeiro". No interior do livro encontram-se várias faturas: Companhia Nacional 

de Alimentação (5); António Pereira, mercearia, vinhos, cereais e legumes (7); 

Oficina de funileiro e canalizador de Joaquim dos Santos (1). 

6. Faturas encontradas no Livro de Contabilidade - receitas e despesas 

(01/11/1949; 03/08/1950) com a cota EMPL 14. Termo de abertura: "Contem 

este livro cento e setenta e seis páginas numeradas e por mim rubricadas em 

números impares com a chancela em sete de Outubro de mil novecentos e 

quarenta e nove e por ser verdade eu assino. Lisboa, 7 de Outubro de 1949. 

Natércio do Patrocínio Baptista Caldeira". Conjunto de folhas numeradas até à 

página 176. Para além de faturas, existem algumas cartas de correspondência 

sobre assuntos relativos a publicidade da Revista de Educação da Escola do 

Magistério Primário de Lisboa. 

7. Fotografia oferecida por Maria Filomena Fonseca. A fotografia foi tirada à porta 

do edifício principal da Escola do Magistério Primário de Lisboa, que incluem 

alunos e docentes da Escola, entre eles: António Rebocho Filipe, Maria Helena 

Brocas e Zulmira Martins. Data desconhecida. A preto e branco. Acompanha a 

carta da doação. 
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8. Recorte de jornal com o texto de Alberto Pimentel intitulado “A ‘Sorbonne de 

Benfica”, publicado no jornal República, 22-06-1938. Recorte colado em folha 

branca. 

9. Bilhete-postal enviado pelo reitor do liceu Pedro Nunes ao diretor da EMPL 

convidando professores e alunos a assistir a uma conferência pedagógica da área 

da matemática, no dia 16-02-1940. Bilhete do dia 14-02-1940, assinado pelo 

chefe de secretaria do referido liceu. 

10.  Folhas soltas existentes no EMPL 41 (Secção de auxílios económicos directos): 

Bolsas de estudo, subsídios de estudo, isenção e propinas – ano de 1974/1975 

(contém folhas escritas a lápis e a caneta); uma folha com o cabeçalho 

(manuscrita): NASE – Secção de auxílios económicos directos (28/07/1075). 

11. Folhas soltas existentes no EMPL 41 (Registo de facturas [a lápis]): conjunto de 

cinco folhas agrafadas de folha de caixa (1977); uma folha com o balancete do 

livro Caixa do ano de 1976/1977. 

12. Folhas soltas existentes no EMPL 44 (Livro de Actas [Conselho de turma]. 1.º 

ano - N [a lápis "1981"]): conjunto de sete folhas agrafadas com o título: “Visita 

de Estudo, 1.º ano – Magis[ério]. 25/9/84” [fotocópia]. Contém o itinerário, 

objectivos gerais, estratégia e actividades. 

13. Folha existente no EMPL 52 (Actas 3.º ano (Geral e Especial)): proposta, 

manuscrita, feita por Maria José Branco Lourenço Charneca, orientadora do 

aluno Carlos Eugénio Neves Simões, para que seja votada a nota de 17 valores, 

“em virtude de a nota máxima a ser dada ser de 16 valores” (24/07/1988). 

14. Folhas soltas existentes no EMPL 57 (Inscrição de Alunos Externos - Livro 1.º): 

ofícios da Inspeção Geral do Ensino Particular ao diretor da Escola do 

Magistério Primário de Lisboa, autorizando a inscrição de alunos (10/02/1937); 

autorizando a validação da inscrição de todos os alunos oriundos do Colégio 

Parisiense e Normal (12/0371937); autorizando a transferência das alunas Maria 

da Conceição Martinho, Ana Rosa Calha, Maria Lobo da Silveira, Maria da 

Ressurreição, Ilda Simões Neves, Maria Alice de Gusmão e Maria Luísa Gaspar, 

do Instituto do Magistério Primário O Académico para o curso do Magistério 

Primário “que ainda neste ano letivo funciona no Colegio Parisiense” 

(15/11/1937). Folha manuscrita com os campos do formulário a preencher para 

matrícula no Magistério Primário de alunos externos (sem data); Três relações 

com nomes de alunos externos e informações das suas proveniências: 1935/1936 

e 1937/1938 (escola Particular do Magistério Primário de Beja, Instituto do 

Magistério primário, O Académico, Colégio Normal de Lisboa, Colégio 

Parisiense); e 1936/1937 (Instituto do Magistério primário, o Académico, 

Colégio Normal de Lisboa, Colégio Parisiense). 
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15.  Caderno Diário da disciplina de Didática Especial, do professor José Eduardo 

Moreirinhas Pinheiro (ano letivo de 1963/1964). Contém perguntas (de exame?) 

relativas a várias áreas de conhecimento: língua portuguesa, aritmética e 

geometria, história, ciências geográfico-naturais, desenho, trabalhos manuais. 

Contém ainda perguntas de temas gerais. 

16. Caderno com temas de exames de estado, ano de 1972. O caderno, escrito pelo 

professor José Eduardo Moreirinhas Pinheiro, contém 128 temas. 
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Escolas anexas – n.º 47 e 48 

1. Certidão de batismo de Maria Brito Magalhães [aluna na Escola nº 48?] emitida 

pela freguesia [paróquia?] de Nossa Senhora do Amparo, Benfica, 18/06/1928. 

2. Certidões de nascimento de alunos das escolas n.º 47 e 48[?]: 

José Ferreira da Silva, 23/07/1923. 

António Ferreira Guija, 24/10/1923. 

Alfredo de Matos Guedes Lebre1, 22/10/1926. 

Rogério Augusto Santos Lisboa, 18/12/1924. 

Paulo Raposo Ferreira, 19/06/1925. 

Capitolina Berta Cândido, 26/08/1927. 

Teodoro da Conceição Palma Marques, 08/11/1923. 

Maria Amélia Delfina dos Santos, 01/11/1924. 

João Carlos de Oliveira Valada, 24/01/1927. 

Rui Domingues Alexandre, 19/08/1925. 

Virgílio Simões, 20/08/1925. 

Norberto Ferreira Duarte, 12/12/1926. 

Júlia da Conceição Silva, 29/06/1926. 

Francisco José Franco Ribeiro, 26/12/1926. 

 

 

                                                           
1 Ver https://tinyurl.com/yynd8dk7  

https://tinyurl.com/yynd8dk7
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Outros 

1. Escola Moderna. Jornal pedagógico, didáctivo e noticioso consagrado à defesa 

das Escolas – Primária e do Magistério [bi-semanário, Braga], ano XIII, n.º 

606, 19/01/1933, 2 páginas. 

 


