Arquivo Histórico - Escola Superior de Educação de Lisboa: Inventário
ID

Secção

Série

Cota
provisóri
a

1

ESCOLA DR. AURÉLIO DA
COSTA FERREIRA

APOIO ADMINISTRATIVO

EACF 1

Título

Registo Geral de
Matricula

Data Inicial Data Inicial_completa Data Final_ano

1930

Data Final_completa

Registo geral de matrículas dos alunos da Escola Dr. Aurélio da Costa Ferreira
(escola primária elementar anexa).

1937

2

ESCOLA DR. AURÉLIO DA
COSTA FERREIRA

APOIO ADMINISTRATIVO

EACF 2

Registo Geral de
Matricula

1921

1933

3

ESCOLA DR. AURÉLIO DA
COSTA FERREIRA

APOIO ADMINISTRATIVO

EACF 3

Registo Geral de
Matricula (ano letivo
1929/1930)

1929

1930

4

ESCOLA DR. AURÉLIO DA
COSTA FERREIRA

APOIO ADMINISTRATIVO

EACF 4

Índice de Matrícula

Âmbito e conteúdo

(Escola de aplicação do Magistério Primário)
Fichas com informações de matrículas de alunos, que começam no ano letivo
1930/1931 e vão até 1936/1937.
Registo geral de matrículas dos alunos da Escola Dr. Aurélio da Costa Ferreira
(escola primária elementar anexa).
Fichas com informações de matrículas de alunos, que começam no ano letivo
1921/1922 e vão até 1932/1933.
Registo geral de matrículas dos alunos da Escola Dr. Aurélio da Costa Ferreira
(escola primária elementar anexa).

Notas
Livro com 259 páginas preenchidas. Matrículas do
nº 1 ao nº 517, seguindo-se esta informação: "A
partir do ano lectivo de 1937-1938, a matrícula
dos alunos da Escola de Aplicação nº 99 passará a
fazer-se separadamente, para cada caso".

Livro com 285 páginas preenchidas. Matrículas do
nº 1 ao nº 571

Livro com 181 páginas preenchidas. Matrículas do
nº 1 ao nº 359

Fichas com informações de matrículas de alunos.
Informação incluída: nomes de alunos; números; páginas.

Livro com separadores de ordem alfabética. Não
apresenta data.

No final do livro encontra-se um documento intitulado "Inventário do
mobiliário e material existente na Escola de Aplicação em 7 de Outubro de
1930" [duas páginas pautadas]

5

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

DIREÇÃO ESCOLAR

15/07/18

18/06/19

Actas da Comissão Instaladora da Escola Normal Primária de Lisboa: 1ª ata
aborda a finalização da construção do novo edifício (problemas encontrados,
números de operários, etc), e que após concluídas poderá ter início a
construção das escolas anexas. Também são abordadas ao longo das atas
questões do mobiliário provisório, ordenados de professores dos cursos
teóricos e práticos, dos trabalhos de pintura e "estucadores" para acabarem as
obras, fechos de janelas e portas, forro da escada, rodapé dos corredores, etc.

01/02/17

22/12/30

Atas com registos da criação do Conselho Administrativo, escolha de livro a
adotar para o ano letivo; horários de funcionamentos (1919-1920, p. 11), etc.

Sem termos de abertura e encerramento. Fls. Com
marca d'água; utilizadas até p. 85.

Autos de posse do corpo docente, professores provisórios, interinos,
substitutos, efetivos e agregados, de várias disciplinas.

Termos de abertura e encerramento assinados pelo
diretor Adolfo Godfroy de Abreu e Lima. Fls. com
marca d'água; utilizadas até fl. 32. nos autos de
posse, quando utilizado a denominação de
"cadeira", é apresentado o número da mesma (ex:
1ª cadeira)

6

DIREÇÃO ESCOLAR

ENPL 2

7

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

DIREÇÃO ESCOLAR

ENPL 3

Actas das Sessões,
Conselho Escolar

APOIO ADMINISTRATIVO

Termo de abertura assinado pelo diretor Adolfo
Godfroy de Abreu e Lima. Utilizada até à fl. 60. as
folhas avulsas são rascunhos das atas (3
datilografadas e demais manuscritas), listagem das
dependências do prédio escolar (2 fls.) e corresp.
Ano 1956

Comissão Instaladora e
Conselho escolar - Actas

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

Livro com termos de abertura e encerramento
assinados pelo diretor, Adolfo Godfroy de Abreu e
Lima. Carimbo da "Papelaria e Tipografia de Paulo
Guedes & Saraiva, [R] Áurea, Lisboa". Livro todo
utilizado.

ENPL 1

Escola Normal Primária
de Lisboa (Bemfica) Actas do Conselho de
Instrucção

8

23/11/20

Registo das atas da comissão instaladora e do conselho escolar. Ex. 1ª ata "[…]
na Repartição de Sanidade Escolar, reuniu-se a Comissão Instaladora da Escola
Normal Primária de Lisboa, sob a presidência do Sr. Dr. Pedro José da Cunha, e
achando-se presentes os vogais […] Aberta sessão foi dada a palavra ao Director
da Escola, Sr. Dr. Adolfo Lima […]" a tratar de exposições dos trabalhos dos
alunos, mudança de categoria do professor de trabalhos manuais para a
categoria de efetivo; pensões de alunos; e que "[…] ao concurso para
fornecimento de mobiliário das escolas anexas não houve representantes; e
que, quanto às obras da Escola, continua a mesma desorientação não se
seguindo o necessário método de acabar o que se começa." (fl. 3); etc. Ata de 23
de julho de 1919, também trata de assuntos correntes: "Exposição dos
trabalhos dos alunos e envio de convites; nomeação de professor efectivo;
prazo para admissão de matrícula na 2ª classe; pensões dos alunos;
constituição de júri de exames de admissão à matrícula do ano seguinte;
concurso de fornecimento de mobiliário; recondução dos vogais do Conselho
Administratrivo".

ENPL 4

Livro de posses

31/05/19

17/07/18

07/03/30

ENPL 5

Exames de admissão - Nº
1

31/07/18

21/08/20

Termos dos exames de admissão. Inscrito "Escola Normal Primária de Lisboa No dia […] de […] de [19…] concluiu o exame de admissão à Escola Normal
Primária de Lisboa - [nome do examinado], filho de… [geralmente o nome do
pai], natural da freguesia de […], concelho de […], distrito de […], e foi
[aprovado/nota ou reprovado]. Lisboa [data] - O Presidente [assinatra - Adolfo
Godfroy de Abreu Lima] os vogais [assinaturas]

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 6

Despesas com materiais e
diversos

01/07/19

30/04/25

Termos de abertura e encerramento assinados pelo
Registos das contas de despesas com materiais e diversos da Escola
diretor Adolfo Godfroy de Abreu e Lima. Livro com
(importâncias gastas em carros, transportes, papelarias, companhia das águas,
linhas impressas, margens feitas a caneta. Utilizada
etc).
até fl. 53.

CURSO NORMAL

ENPL 7

Livro de Matrícula da [III
classe]

20/09/20

22/09/22

Matrícula dos alunos da 3ª classe, impresso.

9

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

10

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

11

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

Termos de abertura e encerramento assinados pelo
diretor Adolfo Godfroy de Abreu e Lima. Livro com
linhas impressas. Utilizado até fl. 96. Todos os
dados estão manuscritos. Dois termos de exames
por fl. (frente e verso)

Sem termos de abertura ou encerramento. Quatro
registos de matrícula por fl. (frente e verso).
Utilizada até fl. 33. A idade dos alunos é geralmente
de 15 a 18 anos, havendo, no entanto, alunos com
19, 22, 25, 36, 39, anos, etc.

[Inclui a data de 14 de outubro de 1927]
12

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 8

Livro de Frequência da III
classe.

Registo de frequência. Impresso.

Sem termos de abertura ou encerramento. Apesar
da existência dos campos para data e assinatura,
apenas alguns as possuem. No meio das fls.
Utilizadas existem algumas em branco.\

[datas: 1922, 1924, 1927 e s/d]

13

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 9

Livro de Matrícula - 2ª
classe

25/09/19

09/10/22

Sem termos de abertura ou encerramento. Quatro
registos de matrícula por fl. (frente e verso), os
Matrícula de alunos de 2ª classe, impresso. Fls. Avulsas requerendo diploma de
últimos estão sem data. Utilizada até fl. 40. A idade
Ilda Celeste Pinto de Lima, professora primária.
média dos alunos é de 15 a 18 anos, havendo
alunos com idades de 19, 22, 25, 36, 40 anos.

14

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 10

Livro das actas dos
exames de admissão

09/08/25

20/08/25

Atas de apresentação dos pontos destinados às provas escritas (a serem
aprovados); e de realização das provas escritas - a dos exames de admissão à
Escola, citando os turnos (horários), e conteúdos.

15

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

DIREÇÃO ESCOLAR

ENPL 11

Actas do Conselho
Pedagógico

08/03/22

30/10/23

16

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

DIREÇÃO ESCOLAR

ENPL 12

Escola Normal de 1ª
classe da Cidade de
Lisboa. Sexo Masculino.
Actas

04/03/15

30/06/26

17

APOIO TÉCNICO
ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
PEDAGÓGICO (BIBLIOTECA E ENPL 13 Registo de empréstimos
DE LISBOA
MUSEU PEDAGÓGICO)

18

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

Livro de posses dos
ENPL 14 empregados e pessoal
menor. Livro 1.

19

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 15

20

Relação dos livros e
APOIO TÉCNICO
impressos existentes no
ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
PEDAGÓGICO (BIBLIOTECA E ENPL 16 Museu Pedagógico da
DE LISBOA
MUSEU PEDAGÓGICO)
Escola Normal Primária
de Lisboa

21

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

22

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

DIREÇÃO ESCOLAR

Livro de ponto do
Pessoal menor.

Escola Normal Primária
ENPL 17 de Lisboa - Livro de
Matrícula

ENPL 18

Reuniões do Conselho
escolar.

Atas registadas em função da Lei nº 1.110 de 28 de janeiro de 1921 e do
decreto nº 7.323 de 17 de fevereiro de 1921. ata nº 1 instalação do Conselho
acerca da organização pedagógica das Escolas (com data de 9 de março de
1922)
[a primeira data das atas é a de 6 de outubro de 1921)

Sem termos de abertura ou encerramento.
Registado até à ata nº 10, na 5ª fl.
Termo de abertura assinado pelo diretor Luís Maria
de Passos da Silva, com data de 6 de outubro de
1921. Utilizada até o verso da fl. 8. letras não muito
legíveis.

Termos de abertura e de encerramento assinados
Atas das reuniões entre diretor e professores, tratando de assuntos diversos do
pelo diretor José Tomás da Fonseca, 25 de março de
quotidiano escolar: problemas com alunos, professores, funcionários; também
1915. No entanto, a 1ª ata de nº 8 é da sessão de 4
questões relativas aos exames, faltas, etc.
de março de 1915 (fl. 2).
Livro dividido em ordem alfabética para o registo de empréstimos.

Sem termos de abertura e encerramento. No livro
não está especificado o tipo de empréstimo.

15/07/18

01/11/48

Autos de posse de empregados (porteiro, servente, guarda-portão, etc) da
Escola Normal Primária de Lisboa.

Termos de abertura e encerramento assinados pelo
diretor Adolfo Godfroy de Abreu e Lima. Fls.
Utilizadas até fl. 25. Há selos colados nos autos de
posse.

21/02/21

13/10/21

Registos de ponto de funcionários.

Sem termo de abertura e encerramento. Utilizado
até á última fl.

Registo dos livros e impressos: Nº, Autor, e Título da Obra. Estão registados 455
Foram utilizadas 11 p.
exemplares, entre eles vários são exemplares de uma mesma obra.

04/10/19

30/06/20

Registos de matrículas dos alunos do 3º ano. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
até p. 93. Impressos campos para registo de um
aluno em cada página. A idade média dos alunos é
de 17-21 anos e o primeiro matriculado é Augusto
da Encarnação, do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

31/12/23

26/07/30

Atas do Conselho dos professores, efetivos e agregados convocados; consta:
nomes dos professores, rubricas, e observações, não são registados os
conteúdos das mesmas.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
até p. 65.

23

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

Termos de exames. As fls. Avulsas (no interior do livro) também abordam
assuntos relacionados com os exames de admissão: listagens com nomes e
Sem termos de abertura e encerramento. Dossier
médias/notas, resultados de provas escritas e orais, classificações por disciplina amarrado por um fio de arame.
dos alunos admitidos, etc; e correspondências.

ENPL 19 Exames de admissão

[Datas: 1918 a 1925, 1927, 1928, 1930, 1949, 1957 e s/d; sendo: 20 a 23 de
agosto de 1918; 13 a 15 de agosto de 1919; 21 a 25 de agosto de 1920 - fls.
Almaço. Livro: 1921-1922, 1924-1925, 1927 e 1928. Fls. Avulsas: 1922, 1923,
1925, 1930, 1949, 1957, s/d]

24

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

25

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

26

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

27

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

28

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

29

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

30

ENPL 20

[Registos de matrícula e
exames finais]

10/10/18

30/07/24

Matrícula de alunos. Impresso.

ENPL 21 caixa

01/07/21

30/06/24

Registos de caixa com algumas descrições e valores (contas).

CURSO NORMAL

ENPL 22 [Exames diversos]

22/06/26

29/06/27

Registos dos exames: prova pedagógica de (nomes e assinaturas); provas
práticas (assinaturas e datas); prova pedagógica do primário infantil (nomes,
datas e assinaturas) e argumentação da mesma prova (assinaturas e datas).

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 23 Registo de faturas.

07/10/18

17/07/19

Termo de abertura (assinatura não identificável),
está inscrito no mesmo "Secretaria da Escola
Normal Primária de Lisboa, 10 de outubro de 1918,
digo 1 de outubro de 1921, no entanto, o primeiro
registo de matrícula é de 18 de outubro de 1918.

[Data suplementar: abril de 1933]

Registos de faturas com datas, nome do fornecedor ou itens adquiridos e
valores.
[Mais datas: julho de 1922 a julho de 1923]

Sem termos de abertura e encerramento. Fls. Com
linhas impressas. Utilizada até fl. 19.
Livro sem termo de abertura; utilizada até p. 31.
Não existem registos dos conteúdos das provas e,
ou qualquer outra informação exceto o descrito no
inventário no campo "conteúdo".
Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
apenas algumas fls. Do livro.

Livro de frequência 1ª
ENPL 24
classe

1922

1923

Classificação obtida pelos alunos em cada um dos semestres. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Apesar da
existência dos campos para data e assinaturas,
apenas alguns possuem (2 de julho de 1924). Livrio
quase todo utilizado, no entanto, muitos dos
campos não foram utilizados/sem registos.

APOIO ADMINISTRATIVO

Quinta de Marrocos da
ENPL 25 Escola Normal Primária
de Lisboa

1919

1921

Registos das contas da Quinta de Marrocos. Datas, descrição dos recibos e
valores.

Termo de abertura e encerramento assinados pelo
diretor Adolfo Godfroy de Abreu Lima, quem
rubrica as fls. Utilizada menos de metade das fls. do
livro.

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 26 Quinta de Marrocos

31

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 27

32

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 28

33

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

Livro de matrícula - 1º
ENPL 29 ano [e 2º ano] (sexo
feminino)

01/07/19

01/05/21

Registos de contas "recibo pela venda da erva dos terrenos das Escolas anexas", Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
saldos, etc.
algumas fls. Do livro.

Escola Normal Primária
de Lisboa

01/10/20

08/04/29

Termos de posse dos professores efetivos, em cada fl. há impresso emblema e a Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz Maria
frase "Aprender para Ensinar - ENPL", seguido de campo/espaço em branco para de Passos da Silva. Foram utilizadas 20 das 100 fls.,
inserir o nome do professor.
com informações registadas apenas na frente.

Escola Normal Frequência

01/11/14

30/06/16

Notas das médias de frequências ads alunas do 1º, 2º e 3º anos do Curso
Normal. Impresso.

Termo de abertura assinado pelo secretário Tiago
dos Santos Fonseca, sem termo de encerramento.
Utilizada até fl. 235 mas a partir da fl. 68 há muitos
registos sem data.

10/10/14

04/10/19

Registos de matrículas dos alunos do 1º ano (1914-1918), e 2º ano (1918),
impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
quase todo utilizado. Impressos campos para
registo de dois alunos em cada fl. (frente e verso).

Escola Normal Primária
ENPL 30 de Lisboa - Registo
antropométrico - Nº 1

34

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

35

Dossier com relação dos
APOIO TÉCNICO
livros existentes na
ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
PEDAGÓGICO (BIBLIOTECA E ENPL 31 biblioteca da Escola
DE LISBOA
MUSEU PEDAGÓGICO)
Normal Primária de
Lisboa.

APOIO ADMINISTRATIVO

Registo antropométrico dos alunos da Escola, organizado principalmente com
o intuito de verificar os efeitos do regime escolar sobre o desenvolvimento e a
conservação da saúde dos que a frequentam. A fórmula adotada para o cálculo
do coeficiente de robustez é a proposta pelo falecido professor (da Escola
Termo de abertura assinado pelo professor Alberto
Normal Primária de Lisboa), e antropologista Aurélio da Costa Ferreira, por ele Pimentel. Utilizada até à fl. 11.
ensaiadas em alunos da Casa Pia, mas sob a qual o autor não teve tempo de
formular um juízo seguro. As mensurações são realizadas pelos alunos da 3ª
classe, sob a fiscalização do professor de Pedagogia e Higiene, Alberto Pimentel.
[Datas: 20 de janeiro de 1922 a 1924, 1930 a 1931 (4 a 15 de maio de 1931)]
Relação dos livros existentes na biblioteca da Escola Normal Primária de
Lisboa, com campos para: Nº, títulos, autores, editores, datas e observação.

Entre as datas das publicações inscritas há 1.639,
1.718, 1.843, 1.846, 1.918, 1.924, etc.

36

APOIO TÉCNICO
ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
PEDAGÓGICO (BIBLIOTECA E ENPL 32 Livro de entradas
DE LISBOA
MUSEU PEDAGÓGICO)

07/11/19

37

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 33 Pessoal - Vencimentos

01/07/21

38

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 34 Conselho Central. Caixa

01/10/20

39

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 35

40

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

41

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

Registos dos livros recebidos na biblioteca da Escola. Constando nº, autor e
Termo de abertura assinado pelo professor
título, e com acréscimos de informações ao longo do livro, preço, observações, bibliotecário José […] sem termo de encerramento.
etc.
Utilizada até à p. 56 (com datas de 1935)

1935

30/06/24
1922

Contas mensais relativas aos vencimentos do pessoal e seus respetivos
descontos.

Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz
Passos, sem termo de encerramento. Utilizada até à
fl. 12.

Registos de contas: recibos de tesouraria, listagens com nomes, receitas,
despesas, etc.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
até fl. 31.

19/07/20

01/07/23

Termo de abertura assinado por Luiz Maria [Passos]
Lançamento na conta corrente número 34:612, feito pela Escola na Caixa
da Silva, consta ter 50 fl.; sem termo de
Económica Portuguesa. Contam saldos, depósitos, juros, cheques, pagamento
encerramento. Utilizados, aproximadamente, 1/3
(nomes e valores).
das fls..

ENPL 36 Borrão de contas gerais

01/07/21

30/11/23

Registos de despesas, saldos, receitas e contas

ENPL 37 E.N.P.L. - Contas gerais

01/07/21

30/10/23

Contas gerais: balancetes mensais, anuais, contas de saldos e de gerências, etc.
mensais relativas aos vencimentos do pessoal e seus respetivos descontos.

Caixa Económica
Portuguêsa

Sem termos de abertura ou encerramento.
Utilizada até à fl. 68.
Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz
Passos, sem termo de encerramento. Utilizada até à
fl. 70

42

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 38 [Matrícula na 1ª classe]

01/10/18

18/10/22

Matrículas de alunos, impresso.

Termos de abertura e encerramento assinados pelo
diretor Adolfo Godfroy de Abreu e Lima. Quatro
registos de matrícula por fl. (frente e verso).
Utilizada até à fl. 88v. A idade média dos alunos é de
15 a 18 anos, havendo alunos com idades de 19, 23
ou 30.

43

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 39 Registo de documentos

06/10/21

30/06/24

Registo das aquisições, ordens de pagamentos, guias de reposição, folhas e
demais documentos, em determinação do Conselho Administrativo.

Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz Passos
[Luiz Maria de Passos da Silva], com data de 1 de
agosto de 1922, mas enuncia no termo que no livro
inscreveram os registos desde julho de 1921.
Utilizada até fl. 44.

44

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

01/08/19

22/07/20

Termos dos exames dos alunos aprovados no 3º ano do curso normal,
impresso.

Termos de abertura e encerramento sem
assinaturas. Utilizada até fl. 52.

ENPL 40

Termos de exames
[finais]. [Exames diversos]

45

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

DIREÇÃO ESCOLAR

ENPL 41

[Atas do Conselho
escolar]

23/11/20

08/01/21

Continuação da ata da sessão extraordinária de 23 de novembro e demais atas
do Conselho Escolar: não existência de sessão por falta de número de
professores; atraso de professores "entrarem para as aulas, á primeira hora,
depois dos dez minutos de tolerância"; escolha de professor de educação física; Livro sem termo de abertura, fls. Com marca
eleição dos vogais do Conselho Administrativo; recebimento de doação de
d'água.
quadros parietais, doação feita pelo prof. Sebastião Cabral da Costa Sacadura,
também leitura de demais ofícios para a Escola; discussão de emendas a
introduzir no Regulamento Interno.

46

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 42

[Registo de matrícula e
exames finais]

01/10/24

22/07/30

Registo de matrícula e do término do curso, impressos 1ª parte.

Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz Maria
de Passos [da Silva]; sem termo de encerramento.
Utilizada até à fl. 284.

47

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 43

[Registo de matrícula e
exames finais]

23/10/22

Registo de matrícula e do término do curso, impressos 1ª parte.

Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz Maria
de Passos da Silva; sem termo de encerramento.

48

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 44

Livro do ponto - 2ª
classe.

18/11/10

11/02/11

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

49

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 45

Livro do ponto - 2ª
classe.

18/01/10

30/04/10

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

50

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 46

Livro do ponto - 3ª
classe.

28/10/14

07/12/14

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 47

Livro do ponto - 2ª
classe.

28/10/14

14/11/14

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

52

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 48

Livro do ponto - 2ª
classe.

09/04/13

26/06/13

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

1923

53

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 49

Escola Normal Primária
[trabalhos de estudantes]

Trabalhos de estudantes com os seguintes itens: data, nome [estudantes], nº
serie/classe (ex.: II B), os enunciados e o desenvolvimento dos mesmos: "I Critério da multiplicidade do método; II - Distinção entre metodologia
scientifica e pedagógica; III - Classificação das sciencias biologicas. Em que
consiste cada um deles; IV - Processo dos textos."

14/12/28

Dossier organizado com textos de estudantes (em
geral com 2 fls. De cada um), e todos com a mesma
data.

Seguem-se os seguintes itens: "I - Critério da unidade do método; II - Criterio da
ordem lógica e cronológica das sciencias; III - Classificação dos processos do
método; IV - Processos da Psicologia - Em que consiste cada um deles"
54

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 50

Livro do ponto - 3ª
classe.

13/05/08

24/11/08

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 51

Livro do ponto - 3ª
classe.

14/10/14

17/01/18

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

56

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 52

Livro do ponto - 1ª
classe.

05/03/06

06/06/06

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

57

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 53

Livro do ponto - 3ª
classe.

19/04/07

21/07/17

Registos dos programas das disciplinas. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
incompleto. Em grande parte dos campos não
existem registos.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 54

[Livro de ponto - 3ª
classe]

03/12/18

28/06/19

Registos dos programas das disciplinas da 5ª turma, da 3ª classe. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
mais de metade das fls., muitos dos campos não
contém informações, algumas fls. Só contém data.

59

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 55 1º ano

26/04/18

20/06/18

Registo do programa das disciplinas da 1ª, 2ª e 3ª turmas da 1ª classe.
Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizada
aproximadamente pouco mais de metade das fls.
do livro, muitos campos sem informações.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 56

21/08/08

01/02/21

Termos de entrega de diplomas do Curso Normal. Impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizadas
todas as fls. do livro, cada fl. (frente e verso) contém
quatro termos impressos.

Livro 3º - Termos de
entrega dos diplomas.

61

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

[Registos de
ENPL 57 despesas/contabilidades
/finanças]
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 58

63

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 59

64

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

65

66

Avulsas: listagem com nomes e datas de entrega de diploma, procuração, e
solicitação para lavrar termo com alteração de nome.
Fls.: março de 1915; outubro de 1920 a julho de 1923; e agosto de 1921.
Registos de contas/despesas: listagens com nomes de pessoas e, ou, instituições Sem termos de abertura e encerramento. Utilizado
(Imprensa Nacional, etc.), bilhetes postais, telegramas, materiais diversos,
menos de metade das fls. do livro. Fls. Avulsas com
saldos, etc.
rubrica do diretor Adolfo Lima.

02/09/18

02/06/20

Livro de registo de
entrada dos
requerimentos para
concursos.

01/10/18

08/05/30

Registo de entrada dos requerimentos para concursos.

Termo de abertura assinado pelo diretor Adolfo
Godfroy de Abreu e Lima, sem termo de
encerramento. Utilizada até à fl. 8v.

Livro de frequência da
Segunda classe.

01/07/20

01/07/24

Registo de aproveitamento dos alunos (números e, ou, suf. méd., bom),
impresso.

Sem termos de abertura e encerramento. Assina os
quadros com médias dos alunos, o diretor Adolfo
Godfroy de Abreu e Lima. Utilizado até fl. 99v.

APOIO ADMINISTRATIVO

[Registos de
ENPL 60
correspondências]

16/02/29

31/07/30

As páginas 1 e 2 foram retiradas/cortadas, por isso
os dados da p. 3 iniciam com a 2ª parte dos quadros
Registos de correspondências organizados em quadros (feitos com caneta) com
- referidos no conteúdo. Livro com linhas e
os campos (1ª parte): origem, documentos - data e número; data de entrada;
margebns impressas. Utilizado até p. 31. Ver
(2ª parte): assunto, destino e observação.
também "correspondência" nos demais grupos
deste inventário.

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 61 Caixa

19/07/20

30/07/22

Registos de caixa do Conselho Económico do Instituto do Professorado
Primário: recibo para vencimentos pela aquisição de materuaus diversos,
fornecedores e demais despesas.

Termo de abertura assinado pelo diretor João de
Brito, sem termo de encerramento. Utilizado até fl.
19

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

[Registo de entrada de
ENPM 1 funcionários e
professores]

12/11/13

17/07/17

Impresso: "Escola Anexa à Normal de Lisboa - Mês de… de 19…

Sem termos de abertura e encerramento.

No enunciado das folhas está riscado a palavra "Anexa". Nos campos "saída" e
"classe" não existem dados, e raramente no campo "observações". No verso da
capa há uma etiqueta vermelha colada "Casa Portugueza - José Nunes dos
Santos - Lisboa".

67

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

68

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

69

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

CURSO NORMAL

[Média de valores
ENPL 62 semestrais dos alunos da
1ª classe]

ENPL 63 Alunos

28/07/19

1921

[Registo de entrada de
ENPL 64 funcionários/professores
]

01/06/22

1930

18/07/17

09/07/20

Registo do aproveitamento dos alunos (números, e, ou suficiente, médio,
bom). Termos de abertura e encerramento. Há etiqueta vermelha colada na
lombada e impresso "Escola Normal Primária […]". Assina os quadros com as
médias dos alunos o diretor Adolfo Godfroy de Abreu e Lima. Utilizado até ao
final, há data até fl. 72v. Nem sempre todos os campos são utilizados.

Existem folhas avulsas: diploma de exame de ensino
primário elementar (em branco); certidão de
nascimento; exames finais de 1922; listagem com
nomes de alunos e suas escolas; etc

Listagem com nomes de alunos, datas e valores (13 a 20). Em alguns casos há a
informação "Entregue diploma em…" ou "faleceu". Há fotocópias de uma
mesma página do livro e dois bilhetes, um inscrito "Maria Amélia Leal Cadete nasceu em 1910…" nome presente da listagem que foi fotocopiada, e outro
solicitando diplomas de duas professoras de educação física.

Sem termos de abertura e encerramento. Folhas
com linhas e margens, utilizadas 14 fls.

Impresso: "Escola Anexa à Normal de Lisboa - Més de… de 19… e o quadro
descrito na ficha da série.

Sem termos de abertura e encerramento

No enunciado das folhas está riscado a palavra "Anexa". Nos campos "saída" e
"classe" não existem dados, e raramente no campo "observações". No verso da
capa há uma etiqueta vermelha colada "Casa Portugueza - José Nunes dos
Santos - Lisboa".
70

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 65 Escrituração

01/08/19

22/07/20

Listagem com alguns registos financeiros do dinheiro recolhido para a cantina
Sem termos de abertura e encerramento. Utilizado
das alunas do curso de aperfeiçoamento: inscrito: nomes de pessoas, dias da
até fl. 52. As primeiras 4 fols possuem numeração.
semana e importâncias.
Na contracapa (cato superior esquerdo) há um selo de cor azul da Papelaria
Camões.
Termo de abertura assinado pelo diretor Luiz Passos
(com data de 25 de junho de 1922, sem termo de
encerramento. Utilizado até fl. 03.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

72

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

Exames da classe
ENPL 67 integrativa; [exames
diversos]

73

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 68

[Livro de ponto 1ª a 3ª
turmas]

15/01/17

20/04/17

Registos dos programas das disciplinas das 1ª a 3ª turmas, das 1ª a 3ª classes.
Sem termos de abertura e encerramento. Ao longo
Impresso: "Escolas Normal de Lisboa - indicação diária da parte do programma
do livro existem poucas explicações diárias das
explicada (artigo 244º do regulamento) - …"turma da …ª classe - dia… de… de
disciplinas.
19…". E o quadro descrito na ficha da série.

74

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 69

Livro de registo diário de
receitas e despesas

01/04/24

30/06/46

Registos de contas e saldos: transportes, hortaliças, leite, pão, arroz, etc.

75

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 70 3º ano - 1ª turma

03/12/18

28/06/19

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizado
Explicação diária de cada disciplina. Impresso: "Escola Normal de Lisboa pouco mais que a metade do livro, dentre estas,
Indicação diária da parte do programa explicada (artigo 244º do regulamento) parte não possuem informações nos campos do
(1)ª turma da (3)ª classe - Dia… de… de 19…".
quadro.

76

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 71

[Livro de ponto 1ª a 4ª
turmas]

23/10/17

14/01/18

Registos dos programas das disciplinas das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª turmas. Impresso:
"Escola Normal de Lisboa - Indicação diária da parte do programa explicada
(artigo 244º do regulamento) - …ª turma da …ª classe - dia… de… 19…".

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado. Existem poucas explicações diárias
das disciplinas.

77

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 72

[Livro de ponto - 2ª
classe]

24/11/15

23/02/16

registo dos programas das disciplinas da 1ª turma, da 2ª classe. Impresso:
"Escola Normal de Lisboa - Indicação diária da parte do programa explicada
(artigo 244º do regulamento) - …(1)ª turma da …(2)ª classe - dia… de… 19….
Bilhete com valores da venda das refeições para as alunas da escola anexa.

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado, no entanto, em grande parte dos
campos não existem registos.

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPL 66 Pensões

01/08/21

1927

30/06/23

Registos de contas mensais relativas a pensões a alunos (mês, saldos e contas)

registo de exames, organizado nos seguintes campos: "número de registo,
nome do examinando, número do seu bilhete de identidade, exame requerido
Em geral cada aluno apresenta mais de um exame
(português, geografia, mineralogia, matemática), número do termo. Data em
requerido. E possuem valores de 10 a 18. Utilizada
que se realizou o exame, resultado (faltou, reprovada, aprovada… valores),
até fl. 24
número do registo". Fls. Avulsas com nomes de alunos e notas nas diferentes
disciplinas.

1928

Sem termos de abertura e encerramento. Livro
todo utilizado.

Etiqueta colada no verso da capa: "Casa Portuguesa de José Nunes dos Santos papelaria - Typographia - Lisboa".
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

79

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

DIREÇÃO ESCOLAR

ENPM 2 Despezas

21-06-1898

30/06/00

ESCOLA NORMAL DE 1.ª
CLASSE DA CIDADE DE
LISBOA - SEXO
ENPM 3
MASCULINO.
CORRESPONDENCIA
EXPEDIDA

05-02-1882

13-03-1887

Registo das contas das despesas que inclui itens como: vencimentos, prémios
escolares, trabalhos de canalização, livros para a biblioteca, etc.

Termo de abertura assinado pelo diretor José
António Simões Raposo, a 30 de junho de 1898 e de
encerramento pelo professor secretário Francisco
Adriano de Faria Junior, a 30 de junho de 1898.
Utilizado até à fl. 10, carimbado até à fl. 100.

Registo da correspondência expedida.

Termo de abertura assinado pelo diretor Teófilo
Ferreira, a 29 de maio de 1882 e de encerramento
pelo professor secretário João Duarte Figueira, a 30
de maio de 1882. Utilizado até à fl. 147, rubricadas
até à fl. 147. Total de 470 correspondências.

80

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

81

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

CURSO NORMAL

ENPL 75 [Escrituração]

ENPM 5

Entrega de Diplomas da
Escola Normal Primária
de Lisboa -Sexo
Masculino. 1913.

20/06/28

12/09/29

25/06/13

25/10/20

Registos de contas, constando: data, nº de ordem, nomes e, ou local (Machado
Ribeiro, Câmara Municipal, Inspeção, Livbraria, Escola, João Dias Agudo,
Sem termos de abertura, nem encerramento.
Porto, Santarém, Lisboa, etc) e valores. Avulsos: informativo de fornecimento, Utilizado até fl. 19.
contas e bilhetes.
01 item da série, livro com 200 páginas numeradas com carimbo.
07 folhas avulsas (faturas e pedidos de encomenda).
Encadernação: capa dura revestida com tela emborrachada verde-escuro
(mancha, suja) lombada, cantos em tecidos bege.
Termo de abertura assinado pelo diretor José
[Tomás] da Fonseca e termo de encerramento pelo
01 item da série, 400 fls. (amareladas), numeradas rubricadas.
secretário Tiago dos Santos Fonseca. Utilizada até fl.
13.
Encadernação: Capa dura revestida com tecido plastificado, cor rocha,
lombada e cantos em tecido beje (com pequenos ornamentos em relevo).
Impressos quatro registos de alunos em cada fl. (frente e verso). O título do
livro está inscrito na lombada.
No verso da capa há etiqueta azul colada "Casa Portuguesa de José Nunes do
Santos - Papelaria - 139, Rua do Mundo, 141 - Tipographia - Rua das Gaveas, 89 Lisboa".
Registos dos termos de entrega de diplomas dos alunos que concluíram o
exame final no 5.º ano.
Impresso: "[Emblema da monarquia] Escola Normal Primária de Lisboa - Sexo
Masculino - Aos . . . De . . . De 19 . . . Foi entregue ao aluno . . . [nome], o
diploma de aprovação no exame final do curso normal, efetuado em . . . De . . .
De 19 . . . Em que obteve a média geral de . . . Valores, que corresponde a . . .
[bom]. É para constar, eu . . . (Tiago dos Santos Fonseca), secretário, na presença
do Ex.mo Diretor e do impetrante, lavrei o presente termo que foi assinado no
mesmo acto.
O Diretor . . . [assinatura]; O Aluno . . . [assinatura]; O Secretário . . .
[assinatura]".
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

CURSO NORMAL

ENPL 73

Livro de frequência para
… [Esbatido]

01/11/22

30/11/27

Estado físico: Manchas devido a húmidade.

Sem termo de abertura, mas com termo de
encerramento, assinado pelo diretos António
Marques Lisboa, Utilizado até ao final, total de 100
fls.

Encadernação: capa dura revestida com tecido verde-escuro (desbotado, partes
soltas); parte lateral com tecido bege.
No impresso da contra-capa há registo de procedência "Papelaria Fernandes &
C.ª - 33, Rua do Rato, 35 - Lisboa.
Registo diário da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos.
Impressos os seguintes campos: "Número de matricula geral, Nomes ou
apelidos, Notas de frequência em cada um dos dias lectivos do mês . . . , Total:
Presenças e Faltas, Comportamento, Total das presenças: Até ao fim do mês
anterior e Até ao fim deste mês . . . Total das faltas: Até ao fim do mês anterior e
Até ao fim deste mês. E um último campo dívidido em dois: 1º) Frequência
máxima . . . , Alunos com frequência regular . . . , irregular . . . , mínima . . . E
Presenças médias diárias . . . (com instruções de como fazer para
preenchimento destes campos). 2º) Observações".
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

CURSO NORMAL

[Notas de frequência dos
alunos do: 1.º ano do
ENPM 6 curso elementar; 2.º e
3.º ano do curso da
Eschola]

01-10-1896

01-06-1897

Encadernação: desgastada, lombada lilás. No impresso da contra-capa há
registo de procedência "Manoel Silva. Casa Portuguesa. Papel Tipographia.
Lisboa. 139, Rua ds S. [imperceptível], 141.

Sem termo de abertura, nem de encerramento.
Sensivelmente 100 fls.

Rubrica "O perteiro Vicente Ferreira Marques".
Relativo às notas de frequência dos alunos ao longos dos meses. Anotações sob
a impressão "Faltas: Justificadas, Faltou, Não Justificadas, Total; Total: até
outubro, em outubro; Geral; Observações".
Contem justificações, com carimbo, para as faltas dadas.

84

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

CURSO NORMAL

Escola Normal da Cidade
ENPM 7 de Lisboa. Exames Finaes
do Primeiro Grau.

16-09-1884

03/07/03

Encadernação: verde escura.

Termo de abertura assinado pelo diretor Luís de
Sousa e termo de encerramento pelo professor
secretário Franscisco Adriano de Faria (a partir da fl.
31, João Duarte Figueira é demovido das suas
funções -escrituração-, por incompete) Utilizada
até fl. 250.

Relativo aos diplomas, encontram-se impressos os seguintes campos: "Escola
Normal de 1.ª classe da Cidade de Lisboa. Fez exame final das disciplinas do
curso primeiro grau da Escola Normal Primária de Lisboa, na data abaixo
mencionada, . . . , de . . . Annos de idade, filho de . . . , Natural da frequesia de . .
. , concelho de . . . , distrito de . . . , obtendo a qualificação média de . . .
Valores, o que corresponde a . . . . Escola Normal de 1.ª classe da cidade de
Lisboa, aos . . . Dias do mez de . . . De 188 . . . . O presidente . . . [assinatura]; O
director . . . [assinatura]; Os professores . . . [assinatura]".
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CONSELHO ESCOLAR

EMPL 1

Actas do Conselho
Escolar (até 1934 e de
1943 em diante)

09/08/30

15/05/76

Encadernação preta.

Termo de abertura assinado pelo diretor José
Teixeira de Azevedo. Livro utilizado até à última
folha

No impresso da contra-capa há registo de procedência: "Papelaria Veneza".
Termo de abertura: "Contém este livro cem folhas numeradas e por mim
rubricadas, servindo para nele se lançarem e exararem as actas do Conselho
Escolar desta Escola do Magistério Primário de Lisboa. Secretaria da Escola do
Magistério Primário de Lisboa, 1 de agosto de 1930. O director José Teixeira de
Azevedo".
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 2

Actas do Conselho
Administrativo. Escola
do Magistério Primário
de Lisboa

30/08/30

27/02/33

Encadernação preta com as bordas castanhas.

Termo de abertura assinado pelo diretor José
Teixeira de Azevedo. Livro utilizado até à fl. 45.

No impresso da contra-capa há registo de procedência: "Papelaria Vasconcelos
Limitada".
Termo de abertura: "Contém este livro 50 folhas numeradas e por mim
rubricadas, servindo para nele serem exaradas as actas do Conselho
Administrativo desta Escola, aliáz, 25 folhas numeradas dos dois lados até 50.
Secretaria da Escola do Magistério Primário de Lisboa, 1 de Agosto de 1930. O
director José Teixeira de Azevedo".
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EMPL 3

Livro de actas do
Conselho Administrativo
da Escola do Magistério
Primário de Lisboa

21/01/43

28/02/49

Encadernação preta.

Termo de abertura assinado pelo Presidente do
Conselho Administrativo, Manoel Martins Dantas
de Brito. Livro utilizado até à última folha.

No impresso da contra-capa há registo de procedência: "Papelaria Veneza".
Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas do Conselho
Administrativo da Escola do Magistério Primário de Lisboa e contém cinquenta
folhas numeradas por mim chanceladas com a chancela DdeBrito [carimbo], de
que uso. Escola do Magistério Primário de Lisboa, 21 de Janeiro de 1943. O
Presidente do Conselho Administrativo, Manoel Martins Dantas de Brito".
Cem folhas numeradas e por mim rubricadas, servindo para nele se lançarem e
exararem as actas do Conselho Escolar desta Escola do Magistério Primário de
Lisboa. Secretaria da Escola do Magistério Primário de Lisboa, 1 de agosto de
1930. O director José Teixeira de Azevedo".
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EMPL 4

Livro de actas do
Conselho Administrativo
da Escola do Magistério
Primário de Lisboa. 1949

31/03/49

31/12/54

Encadernação castanha com os bordos em cor bege.

Termo de abertura assinado pelo Presidente do
Conselho Administrativo, Manoel Martins Dantas
de Brito. Livro utilizado até à última folha. A
primeira ata do livro é a nº 4.

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas do Conselho
Administrativo da Escola do Magistério Primário de Lisboa e contém cem
folhas numeradas por mim chanceladas com a chancela DdeBrito [carimbo], de
que uso. Escola do Magistério Primário de Lisboa, 31 de Março de 1949. O
Presidente do Conselho Administrativo, Manoel Martins Dantas de Brito".
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EMPL 5

Livro de actas do
Conselho Administrativo
da Escola do Magistério
Primário de Lisboa.

31/01/55

31/03/67

Encadernação castanho claro com os bordos em cor bege.

O termo de abertura não está assinado. Livro
utilizado até ao fim.

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas do Conselho
Administrativo da Escola do Magistério Primário de Lisboa e contém 100 folhas
numeradas por mim chanceladas com a chancela Dordonnat [carimbo], de que
uso. Escola do Magistério Primário de Lisboa, em [sic]. O Presidente do
Conselho Administrativo".
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EMPL 6

Posses. 1941

11/02/41

07/11/50

Encadernação azul com cantos em cor bege.

Sem termo de abertura e de encerramento.
Utilizado até à última folha .

Livro de termos de posses de professores da Escola do Magistério Primário e das
Escolas de Aplicação.
Livro com 50 folhas.
91

ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 7

Autos de posse

13/07/46

25/03/55

Encadernação preta com cantos bege.

Sem termo de abertura e encerramento. Utilizado
até à folha 6.

Autos de posse dos membros da Associação Académica. Os autos têm as
seguintes datas: 13/07/1946; 4/02/1947; 3/11/1947; 12/2/1948; 1/2/1949;
1/2/1950; 2/2/1951; 8/2/1952; 1/2/1953; 11/2/1954; 25/3/1955.
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EMPL 8

Livro de termos de posse

14/11/50

10/10/69

Encadernação preta com cantos em bege.

Termo de abertura assinado pelo diretor Octávio
[Neves?] Dordonnat. Utilizado até à folha 57.

Termo de abertura: "Este este livro cem folhas, numeradas e rubricadas com a
chancela Dordonnat [carimbo] que uso e serve para nele serem lavrados os
termos de posse de todos os funcionários da Escola do Magistério Primário de
Lisboa. Escola do Magistério Primário de Lisboa, em 14 de Novembro de 1950.
O director Octávio [Neves?] Dordonnat."
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EMPL 9

Balancetes de Diário e
Cantina

01/12/30

01/10/31

Encadernação preta com lombada bege.

Termo de abertura assinado por João Grado
Ribeiro. Utilizado até à folha 9.

No impresso da contra-capa há registo de procedência: "Papelaria Emílio
Braga".
"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). Estas faturas
podem ser consultadas no dossier de Avulsos.
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EMPL 10 [Refeitório, balancete]

18/10/32

24/02/33

Encadernação preta com cantos e lombada bege.

Sem termos de abertura e encerramento. Utilizado
até à folha 8.

Contas do refeitório do ano letivo de 1932-1933.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Conta corrente do
ENPL 74 material e pagamento de
serviços

08/03/30

30/06/30

Encadernação azul com cantos e lombada esverdeados.

Sem termo de abertura e encerramento. Livros com
50 folhas, utilizado até à folha 12.

Contabilidade de diversos assuntos: aquisição de móveis ("máquinas,
aparelhos, instrumentos e utensílios, incluindo livros didácticos e outro
material didáctico"); mobiliário; reparação de mobiliário; impressos; "diversos
não especificados"; "despesas de higiene e conforto", etc.
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EMPL 11

Circulares. Série A. 19481949

21/02/48

06/12/49

Encadernação de cor bege.

Compilação de circulares em fotocópias

Contém circulares da Direção Geral da Contabilidade Pública do Ministério das
Finanças, emitidas nos anos de 1948 e 1949. No início tem um índice
cronológico com as seguintes informações: nº da circular; data;
designação/assunto; e um índice remissivo. Este livro contém 85 circulares,
distribuídas desta forma: as primeiras 44 circulares são correspondentes ao
ano de 1948 e as restantes ao ano de 1949. No final existe uma circular da série
B, nº 45, de 13 de junho de 1949.
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EMPL 12

Circulares. Série A. 19501951

16/01/50

18/12/51

Encadernação de cor bege.

Compilação de circulares em fotocópias

Contém circulares da Direção Geral da Contabilidade Pública do Ministério das
Finanças, emitidas nos anos de 1950 e 1951. No início tem um índice
cronológico com as seguintes informações: nº da circular; data;
designação/assunto; e um índice remissivo. Este livro contém 150 circulares,
distribuídas desta forma: as primeiras 118 circulares são correspondentes ao
ano de 1950 e as restantes ao ano de 1951
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EMPL 13

Circulares. Série A. 19521953

30/01/52

21/12/53

Encadernação de cor bege.

Compilação de circulares em fotocópias

Contém circulares da Direção Geral da Contabilidade Pública do Ministério das
Finanças, emitidas nos anos de 1950 e 1951. Tem um índice cronológico com
as seguintes informações: nº da circular; data; designação/assunto; e um índice
remissivo. Este livro contém 211 circulares, distribuídas desta forma: as
primeiras 184 circulares são correspondentes ao ano de 1952 e as restantes ao
ano de 1953
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FEMININA

CURSO NORMAL

ENPF 1

[Actas dos exames finais
do 2º e 3 º anos]
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FEMININA

CURSO NORMAL

ENPF 2

15/07/01

04/07/04

Livro 1º de exames de
frequencia 1883

14-04-1883

11-08-1896

Cópia dos ofícios
respondidos e expedidos
por a Escola Normal
Primária de 1ª classe
para o sexo feminino. 22
de Março de 1882.
Lisboa

22-03-1882

06/04/06

29-05-1882

25-01-1894
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ENPF 3
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APOIO ADMINISTRATIVO

Escola Normal de 1ª
Classe da Cidade de
ENPM 8 Lisboa. Sexo Masculino.
Correspondência
Recebida
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DE LISBOA MASCULINA

CONSELHO ESCOLAR

[Actas do Conselho
ENPM 9
Escolar]

Termo de abertura: "Serve este livro para nele se lançarem as actas dos exames
finais do 2º 3º anno do curso desta Escola Normal de Lisboa para o sexo
feminino. Lisboa e Escola Normal do sexo feminino em 15 de julho de 1901. O
secretário [assinatura ilegível]

Livro com 100 fls. Numeradas. Utilizado até à fl.
66v.

Termo de abertura: "Este livro é destinado a receber a cópia das actas e mappas
dos exames de frequencia das alumnas da Eschola Normal Primária de Lisboa. Livro com 99 fls. Numeradas. Utilizado até à fl. 96.
Lisboa. 14 de Abril de 1883. A escrivã Helena Elisa Telles de Menezes"

Termo de abertura: "Este livro de 296 folhas numeradas e rubricadas por mim
com o meu apellido é destinado á copia dos oficios respondidos e expedidos
por esta escola. Lisboa, Escola Normal Primária de 1ª classe para o sexo
feminino em 22 de março de 1882. A directora Maria [?] Gomes de Souza".

Livro com 296 fls. Utilizado até ao fim.

Termo de abertura: "Dou commissão ao professor secretário da Escola Normal
de 1ª classe da Cidade de Lisboa - João Duarte de Figueira - para rubricar as
folhas d'este livro, que servirá para n'elle se lançar a correspondencia recebida. Livro com 148 fls. Todas utilizadas.
Escola Normal de 1ª Classe da Cidade de Lisboa, 29 de Maio de 1882. O Director
Theophilo Ferreira.

04/03/15

Termo de abertura: "Sirva-se o secretario d'esta Eschola, o Snr Francisco
Adriano de Faria, de numerar e rubricar as folhas do presente livro que é
destinado a lavrar as actas do conselho escholar. Outro sim: deverá, a final,
proceder ao competente encerramento, declarando o número de folhas que
encontrou e rubricou. Secretaria da Eschola Normal, para o sexo masculino,
em 14 de Outubro de 1895. O Director, Luiz de Souza"

19/07/05

23/07/19

Termo de abertura: "Este livro servirá para nelle serem lançados os termos digo
as actas das sessões dos juris de exames finaes, feitos nesta Escola Normal
Primária (sexo feminino) de Lisboa. Dou commissão à professora D. Albertina
Livro com 399 páginas, todas utilizadas
da Costa, professora d'esta Escola para o numerar e rubricar com a sua firma =
A. Costa = de que usa. Lisboa, 20 de Junho de 1905. O Director Presidente dos
Juris de Exames Finaes José [dois nomes ilegíveis]

14-10-1895

Livro com 300 fls. Todas utilizadas
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ENPF 4

Livro de Actas dos
Exames Finaes
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ENPF 5

Livro 1º. Termos de
posse dos professores e
professoras e
empregados menores

28-10-1895

01/07/19

Termo de abertura: "Serve este livro para nelle se lançarem os autos de posse
dos professores e professoras nomeados para esta Escola Normal. Escola
Normal do sexo feminino em Lisboa 1º de Outubro de 1895. O secretario
[nome ilegível]

Livro com 50 fls. Numeradas. Utilizado até à fl. 33v.
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CONSELHO ESCOLAR

ENPM 10

[Registo das actas das
sessões do Conselho
Escolar da Escola Normal
Primária de Lisboa]

15-01-1864

15-09-1866

Termo de abertura: "Anno de 1864 = registo das actas das sessões do Conselho
da Eschola Normal Primária de Lisboa".

Livro com 261 páginas preenchidas
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ENPF 6

Nº 2. Copia da
correspondencia
expedida. Lisboa, 7 de
Abril de 1906

10/04/06

30/09/10

Continuação do livro Cópia dos ofícios respondidos
Termo de abertura: "Serve este livro de copiador da correspondencia expedida. e expedidos por a Escola Normal Primária de 1ª
Escola Normal de Lisboa para o sexo feminino em 6 de abril de 1906. O
classe para o sexo feminino. 22 de Março de 1882.
secretario [nome ilegível]
Lisboa (cota: ENPF 3). Livro com 200 fls.
Numeradas, utilizado até à fl. 93v
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ENPF 7

Livro de
Correspondencia
expedida. Sexo
Feminino. Nº I

01/06/14

10/12/20

Termo de abertura: "É este livro destinado ao registo de Correspondencia
expedidas e contem 200 meias folhas que vão numeradas de 1 a 200, e todas
Livro utilizado até à fl. 22v.
por mim rubricadas com a rubrica Dmonteiro de que faço uso. Maria das Dores
de Moraes Monteiro"
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N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAM 1

Escola Oficial nº 47.
Ofícios Expedidos

24/01/06

20/12/20

Termo de abertura: "Este livro de correspondencia expedida contem cem folhas
devidamente numeradas e rubricadas. Bemfica, 20 de Junho de 1920. O
Utilizado até à fl. 67v.
Director António Marques da Silva"
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APOIO ADMINISTRATIVO

EN 1

Posses dos Professores
das Escolas Anexas.

29/03/19

14/03/25

Contém autos de posses de professores. O primeiro diz respeito à contratação
de António Pereira, datado de 29 de março de 1919. cada auto de posse
apresenta os selos.

Utilizado até à p. 26, não numeradas
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ENPF 8

Nº 2. Exames Finaes. 3º
anno
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DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

[Relação dos livros
emprestados pela
biblioteca da Escola
ENPM 11 Normal Primária de
Lisboa para o sexo
masculino aos seus
alunos]
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EMPL 14

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 15 Caixa Borrão

APOIO ADMINISTRATIVO

114
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PRIMÁRIO DE LISBOA
ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA

01-08-1885

1883

31-08-1893

Termo de abertura: "Este livro é destinado a receber a cópia das Actas dos
Exames Finaes do terceiro anno do curso d'esta Escola. Escola Normal Primária
Utilizado até à fl. 11v.
de 1ª Classe para o uso feminino de Lisboa, em 25 de Agosto de 1887. A
Directora. A escrivã interina Sophia Rosa da Silva."
Conjunto de recibos de livros emprestados a alunos. Cada folha corresponde a
um recibo inidividual de aluno. Estes recibos abarcam os anos letivos de
1883/1884 e 1884/1885. Conjunto de folhas não numerado e não
encadernado.

1885

03/08/50

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
Livro com 43 páginas preenchidas.
Outubro de 1949. Natércio do Patrocínio Baptista Caldeira". Conjunto de
folhas numeradas até à página 176.

05/11/43

23/05/52

Livro sem termo de abertura e de encerramento. Não utilizado até ao fim.
Folhas pautadas com débito e crédito.

[Livro de Contabilidade EMPL AA
receitas e despesas] da
1
Associação Académica

20/02/47

01/02/55

Livro sem termo de abertura e de encerramento. Folhas pautadas com receita e
Livro totalmente preenchido.
despesa. Inclui informação relativa a material de papelaria, etc.

[Livro de Contabilidade EMPL AA
receitas e despesas] da
2
Associação Académica

18/03/55

02/02/56

Livro sem termo de abertura e de encerramento. Folhas pautadas com deve e
haver . Inclui informação relativa a material de papelaria, festas escolares, etc.

EMPL AA Actas [Associação
3
Académica]

07/03/48

06/05/55

Termo de abertura: "Contém este livro cinquenta páginas numeradas e por
mim rubricadas em números impares com a chancela, em sete de maio de mil
novecentos e quarenta e oito e por ser verdade eu assino. Lisboa, 7 de março de Livro preenchido até à página 47.
1948. Maria Cristiana Duarte Salinas Calado". Contém atas de 32 reuniões da
direção da Associação Académica.

17/03/48

09/02/56

Termo de abertura: "Contém este livro cem páginas numeradas e por mim
rubricadas em números impares com a chancela, em cinco de março de mil
novecentos e quarenta e oito e por ser verdade eu assino. Lisboa, 5 de março de Livro parcialmente preenchido.
1948. Maria Cristiana Duarte Salinas Calado". Contém atas de 34 reuniões do
Conselho Fiscal da Associação Académica.

15/07/55

29/03/57

Livro sem termo de abertura e de encerramento. Folhas pautadas. Contém
nomes particulares e de instituições de ensino com referência á sua localização Livro totalmente preenchido
no país.

25/03/44

31/05/52

"Tem este livro 100 folhas numeradas e por mim rubricadas com a rubrica
[carimbo da rubrica] que uso e destina-se ao registo de presenças nas
conferências pedagógicas destinadas aos alunos estagiários. Escola do
Livro totalmente preenchido.
Magistério Primário de Lisboa, em 18 de Março de 1944". Contém as seguintes
informações relativas às conferências pedagógicas: data, título, conferente e
assistentes (professores e alunos).

24/01/31

15/04/44

Livro sem termo de abertura ou encerramento. Contém 308 entradas com
informação relativa a pedidos feitos à EMPL. O livro é pautado com as seguintes
Livro preenchido até à folha 5.
divisões: número de registo, data de entrada, nome do requerente, pretensão,
informação, destino, observações.

[Livro de Contabilidade receitas e despesas]

1949

01/11/49

1950
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DIREÇÃO
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CONSELHO FISCAL

119

ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 16
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Livro de Ponto das
EMPL 17 Conferências
Pedagógicas
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EMPL 18
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Registo de
EMPL 19 requerimentos de
diplomas e certidões.

22/08/50
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DIREÇÃO

EMPL AA [Atas das reuniões da
5
Associação Académica]

20/01/46

14/05/55

Termo de abertura: "Contém este livro cem páginas numeradas e por mim
rubricadas em números ímpares com a chancela". Contém 29 atas de reuniões Livro preenchido até à página 68.
da Associação Académica.
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PRIMÁRIO DE LISBOA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL AA [Quotizações e Material
6
Escolar]

01/10/45

23/06/50

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Folhas pautadas com deve e
haver. Na contracapa existe um carimbo com a seguintes inscrição: "Papelaria
Ferros. 64, Rua de S. Julião, 66. telefone 24615. Lisboa".
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

CURSO NORMAL

Actas do Júri de Exames
de Estado. 1945

16/07/45

23/07/74

Termo de abertura: "Tem este livro cincoenta folhas numeradas e por mim
rubricadas com a chancela [carimbo da rubrica] de que uso, e servirá para nele
serem lançadas as Actas do Juri de Exames de Estado para o Magistério Primário Livro parcialmente preenchido.
a realizar nesta escola. Lisboa, 14 de Julho de 1945. O Director, [Octávio
Dordonnat]". Contém actas de 71 de júris de exames.

Livro de Actas do
EMPL AA
Conselho Fiscal
4
[Associação Académica]

EMPL 20

Protocolo. 2.ª Secção.
Pedagógico

Requerimentos. 1931 a
194[?]. Livro n. 1 R

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém nomes, entrada e
saída da informação.

1957

Livro parcialmente preenchido.

Livro com um preenchimento irregular.
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 21 Livro Caixa. N.º 1

23/03/45

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao lançamento de débitos e créditos
do Conselho Administrativo da Escola do Magistério Primário de Lisboa e
contem 100 (cem) folhas numeradas e por mim chanceladas com a chancela
Livro preenchido até à folha 36.
[carimbo do nome] de que uso. Escola do Magistério Primário de Lisboa, 21 de
janeiro de 1943. O Presidente do Conselho Administrativo. Manoel [?] Dantas
de Brito."

01/02/44

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao lançamento de débitos e créditos
do Conselho Administrativo da Escola do Magistério Primário de Lisboa e
contem 100 (cem) folhas numeradas e por mim chanceladas com a chancela
Preenchido irregularmente até à folha 20.
[carimbo do nome] de que uso. Escola do Magistério Primário de Lisboa, 21 de
janeiro de 1943. O Presidente do Conselho Administrativo. Manoel [?] Dantas
de Brito."

04/02/43

01/01/45

Registo diário de faturas e outros documentos das despesas efetuadas. Termo
de abertura: " Este livro destina-se ao registo diário de facturas e outros
documentos das despesas efectuadas pelo Conselho Administrativo da Escola
do Magistério Primário de Lisboa e contém cincoenta folhas numeradas e por
mim chanceladas com a chancela [carimbo do nome] de que uso. Em 21 de
Janeiro de 1943. O director Manoel [?] Dantas de Brito." Este livro apresenta
instruções impressas para a sua utilização.

Livro utilizado até à folha 7.

06/08/53

15/07/55

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém listas com
informações relativas a ofícios internos [?], destinatários e respetica origem
geográfica.

Livro com paginação não numerada.

21/01/43

EMPL 22 Livro Caixa n. 1

21/01/43
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PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 23 Registo Diário n.º 1
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 24

[Registo de
correspondência]
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 25

[Livro de termo de
matrículas]
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 26

Registo de
Correspondência

17/10/42

05/12/44

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa
a correspondência, organizada da seguinte forma: número, nomes, assunto,
entrada, decisões. Livro com 99 folhas numeradas.
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 27

Registo de
Correspondência

06/01/45

12/12/50

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa
a correspondência, organizada da seguinte forma: número, nomes, assunto,
entrada, decisões. Livro com 67 folhas numeradas.
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

Registo de
EMPL 28
Correspondência

14/09/48

19/12/55

Termo de abertura: "Contém este livro 197 folhas numeradas e chanceladas
com [carimbo do nome] de que faço uso, servindo para nele registar toda a
correspondência oficial desta Escola. Tem apenso um índice, com a mesma
chancela. Secretaria da Escola do Magistério Primário de Lisboa, O Director
[assinatura ilegível]". Contém informação relativa a correspondência,
organizada da seguinte forma: número, nomes, assunto, entrada, decisões.
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

EPAF 1

1.ª Classe [Registo diário
da frequência e nota
mensal do
comportamento dos
alunos]

01/04/13

30/04/13

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras.
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

EPAF 2

3.ª Classe. Março de
1906 a novembro de
1914. [Registo diário da
frequência e nota mensal
do comportamento dos
alunos]

01/03/06

30/11/14

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
diz: "Escola Parochial do Sexo Feminino. Benfica". E outro carimbo: "Ferreira &
Oliveira. Depósito Legal da Imprensa Nacional. Rua Áurea, 132 a 186 - Lisboa".
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

EPAF 3

2.ª Classe. [Registo diário
da frequência e nota
mensal do
comportamento dos
alunos]

01/02/14

28/02/14

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
diz: "Escola Primária n.º 48 Sexo Feminino. Est. de Benfica, 186. Lisboa".
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

EPAF 4

1.ª Classe. [Registo diário
da frequência e nota
mensal do
comportamento dos
alunos]

31/12/09

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
diz: "Escola Parochial do Sexo Feminino. Benfica". E outro carimbo, pouco
legível: "Ferreira Limitada. Depósito Legal da Imprensa Nacional [Rua Áurea,
132 a 136 - Lisboa]".

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

1933

Livro sem termo de abertura ou encerramento. Livro com 240 folhas
numeradas. Contém os termos de matrícula dos estudantes do Magistério com
informações relativas à passagem e matrícula dos três anos do curso. Os
registos de matrícula, a partir do ano letivo 1943-1944 incluem os selos do
pagamento dos emolumentos.

1943

01/12/09
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

[Registo diário da
frequência e nota mensal
do comportamento dos
alunos. 1.ª classe]

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAM 2

139

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

[Registo diário da
frequência e nota mensal
EPAM 3
do comportamento dos
alunos. 3.º e 4.ª classes]
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAM 4

141

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

4.ª Classe A. [Registo
diário da frequência e
EPAM 5 nota mensal do
comportamento dos
alunos]

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola parochial de
Bemfica (sexo
EPAM 6 masculino). Registo
diário da frequência dos
alumnos da 1.ª classe.
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

Livro de Frequência
diária [e nota mensal do
comportamento dos
alunos].

01/05/15

01/10/05

30/05/15

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras.

30/10/05

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
diz: "Ferreira & Oliveira. Depósito Legal da Imprensa Nacional [Rua Áurea, 132 a
136 - Lisboa]".

1907

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas.

1920

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
Livro em maus estado (encadernação)
diz "Viúva Francisco António Ribeiro. Rua do Arco da Graça, 45 Lisboa" e outro
que diz "Ferreira & Oliveira. Depósito Legal da Imprensa Nacional [Rua Áurea,
132 a 136 - Lisboa]".

1911

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
Livro em maus estado (encadernação)
diz "Viúva Francisco António Ribeiro. Rua do Arco da Graça, 45 Lisboa" e outro
que diz "Ferreira & Oliveira. Depósito Legal da Imprensa Nacional [Rua Áurea,
132 a 136 - Lisboa]".

1910

1913

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras. Tem um carimbo que
Livro em mau estado (encadernação)
diz "Viúva Francisco António Ribeiro. Rua do Arco da Graça, 45 Lisboa" e outro
que diz "Ferreira & Oliveira Ld.ª Depósito Legal da Imprensa Nacional [Rua
Áurea, 132 a 136 - Lisboa]".

1905

1913

1907

143

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola de Bemfica (sexo
masculino). 1.ª Classe.
[Registo diário da
EPAM 7
frequência e nota mensal
do comportamento dos
alunos]
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAF 5

Escola n.º 48. Sexo
feminino [Livro de
matrícula, frequência e
resultados]

1958

1959

Livro em termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa a
matrículas, frequência e resultados. Inclui dados pessoais dos alunos.
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

[ilegível] [Livro de
EPAM 8 matrícula, frequência e
resultados]

1959

1960

Livro em termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa a
matrículas, frequência e resultados. Inclui dados pessoais dos alunos.
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

Livro de matrícula da
Escola n.º 47. sexo
EPAM 9 masculino. [Livro de
matrícula, frequência e
resultados]
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

5.ª Classe. [Registo diário
da frequência e nota
EPAM 10 mensal do
comportamento dos
alunos]
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAF 6

Escolas de Aplicação n.º
99 48 - A. Feminina.
[Livro de matrícula,
frequência e resultados]
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAM 11

Escola n.º 47. D:
Outubro de 1970 a Julho
de 1974. [Livro de
ponto]

150

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAM 12

[Livro de matrícula,
frequência e resultados]

Livro em mau estado (folhas soltas).

Livro em termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa a
matrículas, frequência e resultados. Inclui dados pessoais dos alunos. Não
apresenta a data do ano ano letivo [década de 50].

1920

1930

Livro sem termo de abertura ou de encerramento. Contém informação acerca
da frequência e nota mensal do comportamento dos alunos. Folhas não
numeradas. Tem indicação dos nomes das professoras.
Livro em termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa a
matrículas, frequência e resultados. Inclui dados pessoais dos alunos. Não
apresenta a data do ano ano letivo [década de 50]. Livro com 196 folhas.

1970

1974

Termo de abertura, impresso: "Este livro, contendo 50 folhas numeradas, vai
por mim rubricado de chancela, nos termos do artigo 2.º do Decreto com força
Livro em mau estado (encadernação)
de lei n.º 19 478, de 18 de Março de 1931. Lisboa, em 1 de Outubro de 1970. O
Director [assinatura ilegível]. Livro de ponto.
Livro em termo de abertura ou de encerramento. Contém informação relativa a
matrículas, frequência e resultados. Inclui dados pessoais dos alunos. Livro
com 192 páginas numeradas.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

CURSO NORMAL

CURSO NORMAL

ENPF 9

ENPM 12

[Termos dos exames
finais]

17/07/05

[na lombada: 3 - 19041905] [Termos dos
exames dos alunos da 3.ª
classe]

07/07/05

21/08/18

Contém informação relativa aos exames realizados pelas estudantes. Cada
página tem duas fichas individuais com os seguintes dados: "Fez exame das
disciplinas do curso d'esta escola, na data abaixo mencionado, ___________" e
seguem-se informações sobre o nome, a morada, a filiação, a classificação e as
Livro em mau estado (sem lombada)
assinaturas do presidente do júri e dos vogais. Termo de encerramento: "Tem
este livro cento, digo, duzentas e uma folhas, por [?] por mim rubricadas com a
rubrica = [ilegível] = de que [?]. Escola Normal de Lisboa para o sexo feminino
em 1 de junho de 1905. [assinatura ilegível]".

22/07/20

Termo de abertura: "Este livro vae servir para nelle serem lançados os termos
dos exames dos alumnos da 3.ª Classe. Dou comissão ao Secretario da Escola, o
professor Alberto Pimentel, para o numerar e rubricar. Lisboa, 28 de Junho de
1905. O Director [assinatura ilegível]". Termo de encerramento: "Contem este
livro trezentas folhas, todas numeradas e rubricadas por mim com o appelido
Livro utilizado até à folha 72 v.
Pimentel, de que uso. Escola Normal, em 30 de Junho de 1905. O secretario:
Aberto Pimentel". Cada página tem uma ficha individual com os seguintes
dados: "Fez exame das disciplinas do curso d'esta escola, na data abaixo
mencionado, ___________" e seguem-se informações sobre o nome, a morada, a
filiação, a classificação e as assinaturas do presidente do júri e dos vogais.
Tem um carimbo que diz. "Casa Portugueza. José Nunes dos Santos. Papelaria,
139, Rua de S. Roque, 141. Typographia, Rua das Gáveas, 89, Lisboa".
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ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

CURSO NORMAL

[Termo de inscrições de
EMPL 29 alunos externos para
fazerem exame]

Termo de abertura: "Há de servir este livro para nele se lançarem os termos das
inscrições dos alunos externos para fazerem o exame do primeiro ano do curso
do magistério primário elementar, nos termos do Decreto 20.406 de 20 de
Outubro de 1931, respectivos termos dos exames e actas da organização dos
pontos, da qualificação das provas e da qualificação das contraprovas, que vai Livro utilizado até à folha 79 v.
ser por mim numerado e rubricado em todas as suas folhas. Escola do
Magistério Primário de Lisboa, 19 de Dezembro de 1931. O Director." Livro
com 101 folhas numeradas. Cada página tem um formulário para cada aluno
com dados pessoais e informação relativa aos exames.

1931

Livro de termos de
ENPM 13 exames de admissão.
1912

07/01/13

15/10/13

Termo de abertura: " Servirá este livro para nêle se lançarem os termos de
exames de admissão dos candidatos á matrícula no 1.º ano do Curso desta
Escola Normal. Dou comissão ao atual secretario, Tiago dos Santos Fonseca,
para o numerar e rubricar. Lisboa, 28 de Dezembro de 1912. O Director José
Tomas da Fonseca". Termo de encerramento: "Tem este livro treezentas e
sessenta e uma folhas, todas numeradas e rubricadas por mim com a Chancela Livro utilizado até á folha 8 v.
[carimbo] de que uso. Por erro de numeração vai indicada uma folha a mais.
Lisboa e secretaria da Escola Normal, em 29 de Dezembro de 1912. O secretário
Tiago dos Santos Fonseca." Cada folha tem duas fichas, sendo esta a
informação: "No dia__ de__de__19__ concluiu o exame de admissão às Escolas
Normais Primárias _______....".
Livro com 362 folhas numeradas. Tem um selo que diz. "Casa Portugueza. José
Nunes dos Santos. Papelaria, 139, Rua de S. Roque, 141. Typographia, Rua das
Gáveas, 89, Lisboa".
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DE LISBOA MASCULINA

ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

CURSO NORMAL

[Pautas com
aproveitamento,
ENPM 14 aplicação e
comportamento dos
alunos, por disciplina]

[Livro de termos de
exame do 2.º grau]

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 30

APOIO ADMINISTRATIVO

Termos finais dos exames
ENPF 10 do 2.º, 3.º ano. 19011902. L.º 2v

1973

Sem termo de abertura ou encerramento. Livro sem folhas numeradas. Cada
folha tem uma tabela com informação acerca do aproveitamento, faltas e
comportamento. Inclui disciplinas como Geografia e História, Pedagogia,
Caligrafia, Desenho, Religião, Português e Aritmética. Cada tabela tem a
assinatura do respetivo professor. A partir do ano letivo 1874-1875, a tabela
sofre alterações com a introdução de mais informações relativas às lições.

1877

22/07/30

08/07/02

23/07/30

Termo de abertura: "Contem este livro cincoenta folhas numeradas e
rubricadas com a chancela [carimbo de Luiz Passos] de que faço uso e há-de
servir para nele serem exarados os termos de exames das provas finais do ensino
Livro utilizado até à folha 4 v.
primário elementar. Secretário da Escola Normal Primária de Lisboa, 14 de
Julho de 1930. O Director, Luiz Maria de Passos da Silva." Livro com 50 folhas
numeradas.

04/07/04

Termo de abertura: "Serve este livro para os termos dos exames finaes do 2.º 3.º
ano da Escola Normal de Lisboa para o sexo feminino. Escola Normal de Lisboa
para o sexo feminino em 9 de Julho de 1902. O Secretário [assinatura ilegível]".
Livro utilizado até à folha 44.
Cada página tem duas fichas para preencher. Cada folha tem duas fichas, sendo
esta a informação: "Fez exame final das disciplinas do curso do __ grau…"
seguindo-se dados pessoais do estudante candidato.

Tem um selo que diz. "Casa Portugueza. José Nunes dos Santos. Papelaria, 139,
Rua de S. Roque, 141. Typographia, Rua das Gáveas, 89, Lisboa".
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

Livro da entrega dos
diplomas ás candidatas
ao exame de habilitação
ENPF 11 para o magistério
primário. [com letra
diferente: "Escolas
Moveis]

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola Normal de Lisboa.
ENPM 15 Livro de matrícula do 2.º
grau
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola Normal de 1.ª
Classe para o sexo
ENPF 12 feminino. Livro de
Matricula. Curso
complementar.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPF 13 Matrícula. 2.º
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAM 13

159

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

[Inventário do
mobiliário da Escola
Paroquial de Benfica,
sexo masculino]

23/08/21

Termo de abertura: "Serve este livro para nelle se lavrar os termos de entrega
dos diplomas de approvação aos exames de habilitação para o magistério
primário d0 1.º 2.º grau, [?]. Escola Normal do sexo feminino de Lisboa, em 17
de Agosto de 1897. O secretário [assinatura legível]". Termo de encerramento:
"Tem este livro quarenta e oito folhas que vão rubricadas com a chancela =
Livro utilizado até à folha 19 v.
[ilegível] = de que uso. Escola Normal do sexo feminino de Lisboa, em 17 de
Agosto de 1897. O secretário [assinatura ilegível]". Tem um carimbo que diz:
"Brito Nogueira, Typographia e Lithographia. Photographia. Rua d'Alcantara,
62-A. Lisboa". Livro com 48 folhas numeradas.

10/10/01

Termo de abertura: "Sirva-se o secretario d'esta Eschola, snr. Francisco Adriano
de Faria, de continuar paginando e rubricando as folhas do presente livro
destinado á matricula dos alumnos do terceiro anno. Visto que o secretario
demissionário, João Duarte Figueira, deixou a escripturação a seu cargo muito
desmazelada, em parte como se prova á simples vista pelos Livros na secretaria
existentes, o que demonstra a falta de methodo nestes trabalhos ou
incompetencia para o logar, que exercia; e, sendo certo que me cumpre, pelo
art.º 144º do Regulamento de 28 de Julho de 1881, o superintender em todos
os annos da administração escholar, ordeno ao actual funccionário Francisco
Adriano de Faria, de proceder sem perda de tempo e com toda a diligencia ao
Livro utilizado até à folha 52.
trabalho supra indicado, declarando no competente termo de encerramento o
numero de folhas que o mesmo livro contem. Lisboa, 1 de Outubro de 1895. O
Director, Luiz de Sousa." Termo de encerramento: "Em virtude da commissão
que, no termo de abertura me foi incumbida pelo Director d'esta Escola
Normal, o sr. Luiz de Sousa, numerei as folhas d'este livro desde duas,
seguidamente até cento noventa e oito, que tantas são as que elle contem, e
rubriquei-as com o appelido = Faria = de que uso. Escola Normal em Lisboam
em 2 de Outubro de 1895. O professor-secretario Francisco Adriano de Faria".
Cada folha tem informações relativas a cada matrícula de alunos. Tem
indicação do ano letivo e algumas matrículas têm selos de emolumentos.

04-10-1884

08/11/01

Termo de abertura: "Serve este livro para n'elle se lançarem os termos do
resultado final dos exames da Escola Normal, tanto do 1.º como do 2.º grau,
aliás, os termos de matricula dos alumnos do 2.º grau. Escola Normal do sexo
Livro utilizado até à folha 31.
feminino de Lisboa em 28 de Julho de 1897. O secretario [assinatura ilegível]."
Cada página contém duas fichas de matrícula. Nelas podemos ler informações
acerca do nome do estudante, filiação e data de matrícula.

10/10/04

08/10/18

24-08-1897

10-10-1884

1905

1926

Livro com folhas numeradas até ao nº 69.
Cada página contém uma ficha de matrícula. Nela podemos ler informações
acerca do nome do estudante, filiação e data de matrícula.
Livro numerado até à folha 575. Todas as folhas tem um carimbo que diz:
"Ferreira & Oliveira. Depósito Geral da Imprensa Nacional. Rua Áurea, 132-138 Lisboa".
Livro sem termos de abertura ou encerramento.

Livro em mau estado (encadernação)

Contém informações relativas ao mobiliário existente na Escola Primária n.º 47
e uma relação das horas de entrada e saída de professores, monitores e
serventes da escola.
Contém um selo que diz: "Papelaria Palhares. Rua do Ouro, 141-143, Lisboa" e
um carimbo que diz: "República Portuguesa. Escola Primária n.º 47 Sexo
Masculino. Est. De bemfica, 168, Lisboa".
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ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

[Relação das horas de
entrada e saída do
EPAM 14 pessoal docente e não
docente da Escola
Primária nº 47]

1909

1913

Livro sem termos de abertura ou encerramento.

Contém informação relativa a horas de entrada e saída do pessoal docente e
não docente da Escola Primária nº 47.
Tem um carimbo que diz: "República Portuguesa. Escola Primária n.º 47 Sexo
Masculino. Est. De bemfica, 168, Lisboa", aposto duas vezes.

Livro em mau estado (encadernação)

164

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola Normal Primária
de Classe para o sexo
ENPF 14
feminino. Matrícula. 1.º
anno.

26-10-1882

12/10/01

Termo de abertura: "Este livro é destinado á matrícula das alumnas do 1.º anno
do curso depois de ser completamente numerado e rubricado com o meu
appelido da escriva desta Eschola Normal Primária de Lisboa. 25 de Outubro de
1882, Eschola Normal Primária de Lisboa. Maria [Hermínia?] Gomes de Souza.". Livro utilizado até à folha 191.
Termo de encerramento: "Este livro com duzentas e quatro folhas por mim
numeradas e rubricadas com o meu appelido Menezes. Eschola Normal
Primária de Lisboa. A escriva Helena Elisa Telles de Menezes.".
Cada página contém duas fichas de matrícula. Nelas podemos ler informações
acerca do nome do estudante, filiação e data de matrícula.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola Normal Primária
de Classe para o sexo
ENPF 15
feminino. Matrícula. 2.º
anno.

10-10-1883

30-06-1884

Termo de abertura: "Este livro é destinado á matrícula das alumnas do 1.º anno
do curso depois de ser completamente numerado e rubricado com o meu
appelido da escriva desta Eschola Normal Primária de Lisboa. 10 de Outubro de
1883, Eschola Normal Primária de Lisboa. Maria [Hermínia?] Gomes de Souza.".
Termo de encerramento: "Este livro com duzentas e dez folhas por mim
numeradas e rubricadas com o meu appelido Menezes. Eschola Normal
Primária de Lisboa. A escriva Helena Elisa Telles de Menezes.".
Cada página contém duas fichas de matrícula. Nelas podemos ler informações
acerca do nome do estudante, filiação e data de matrícula.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPM 16

Escola Normal de 1.
Classe da cidade de
Lisboa. Matrícula. 1.º
Anno

.Termo de abertura: " Dou Commissão ao professor secretario da Escola Normal
de 1.ª Classe da Cidade de Lisboa - João Duarte Figueira = para rubricar as folhas
d'este livro, que servirá para n'ele se lançarem os termos de matricula do 1.º
anno do curso elementar da referida Escola. Escola Normal de 1.ª classe da
Cidade de Lisboa, 1 de Outubro de 1882. O Director, Theophilo Ferreira".
Livro utilizado até à folha 96.
Termo de encerramento: " Tem este livro duzentas e seis folhas numeradas de
N.º 1 a N.º duzentas e seis e rubricadas com o appelido de que uso = Figueira =.
Escola Normal da 1.ª Classe da Cidade de Lisboa, 2 de Outubro de 1882. João
Duarte Figueira.

02-10-1882

Cada página contém duas fichas de matrícula. Nelas podemos ler informações
acerca do nome do estudante, filiação e data de matrícula.
Livro com 206 folhas numeradas.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

168

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

Escola Normal de 1.
Classe da cidade de
Lisboa. Matrícula. 1.º
Anno

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPM 17

APOIO ADMINISTRATIVO

[Pautas com
aproveitamento,
ENPM 18 aplicação e
comportamento dos
alunos, por disciplina]

03-10-1883

16-11-1877

10/12/02

1881

Termo de abertura: "Sirva o secretario d'esta Eschola, Snr. Francisco Adriano de
Faria, de continuar paginando e rubricando as folhas do presente Livro
destinado á matricula dos alumnos do 2.º anno. Visto que o secretario
demissionário, João Duarte Figueira, deixou a escripturação a seu cargo muito
desmazelada, em parte como se prova á simples vista pelos Livros na secretaria
existentes, o que demonstra a falta de methodo nestes trabalhos ou
incompetencia para o logar, que exercia; e, sendo certo que me cumpre, pelo
art.º 144º do Regulamento de 28 de Julho de 1881, o superintender em todos
os annos da administração escholar, ordeno ao actual funccionário Francisco
Adriano de Faria, de proceder sem perda de tempo e com toda a diligencia ao
livro utilizado até à folha 70.
trabalho supra indicado, declarando no competente termo de encerramento o
numero de folhas que o mesmo livro contem. Lisboa, 1 de Outubro de 1895. O
Director, Luiz de Sousa.". "Em virtude da commissão que, no termo de abertura
me foi incumbida pelo Director d'esta Escola Normal, o sr. Luiz de Sousa,
numerei as folhas d'este livro desde cento e trez, seguidamente até duzentas e
cinco, que tantas são as que elle contem, e rubriquei-as com o appelido = Faria
= de que uso. Escola Normal em Lisboam em 2 de Outubro de 1895. O professorsecretario Francisco Adriano de Faria". Cada folha tem informações relativas a
cada matrícula de alunos. Tem indicação do ano letivo e algumas matrículas
têm selos de emolumentos.
Sem termo de abertura ou encerramento. Livro sem folhas numeradas. Cada
folha tem uma tabela com informação acerca do aproveitamento, faltas e
comportamento. Inclui disciplinas como Geografia e História, Pedagogia,
Caligrafia, Desenho, Religião, Português e Aritmética. Cada tabela tem a
assinatura do respetivo professor.

Livro em mau estado (encadernação)
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPM 19 [Termos de matrículas]

02/10/03

08/10/15

Termo de abertura: "Eschola Normal sexo masculino de Lisboa. Este livro vae
servir para nele serem lançadas as actas […] os termos de matricula dos
respectivos alumnos […] annos […] desta escola normal. Dou commissão ao
secretario della dr. Alberto Pimentel para o numerar e rubricar. Lisboa, 1 de
Outubro de 19[?] […]". Termo de encerramento: "Tem este livro duzentas e
Livro utilizado até à folha 213v.
noventa e nove folhas todas numeradas seguidamente, com excepção da folha
254, que por lapso está repetida, se bem que a duplicação esteja garantida,
pela letra A junta áquelle numero. Todas as folhas estam rubricadas por mim
com a chancella [carimbo "Alberto Pimentel"], de que uso. Lisboa, 2 de
Outubro de 1903. O professor secretario: Alberto Pimentel".
Cada folha tem um termo de matrícula com dados relativos ao ano de
matrícula, dia, estudante, filiação, naturalidade e assinaturas do secretario e
do aluno.
Tem um selo que diz: "Casa Portugueza José Nunes dos Santos. Papelaria, Rua
de S. Roque, 139-141, Typographia, Riua das Gáveas, 89, Lisboa". Livro com
299 folhas numeradas e carimbadas com "Alberto Pimentel".

170

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAF 7

Contas correntes da
Escola 99. Caixa escolar

16/10/44

171

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

APOIO ADMINISTRATIVO

EPAF 8

Registo geral da
Matrícula. Escola n.º 48,
anexa à Escola do
Magistério Primário de
Lisboa

07/10/32

172

173

ESCOLA PRIMÁRIA
SUPERIOR DE JOÃO DE
BARROS

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

EPSJB 1

Exames Finais [a lápis:
1923]

Escola Normal da Cidade
ENPM 20 de Lisboa. Exames Finaes
do segundo grau.

02/08/23

11-08-1886

Livro sem termo de abertura ou encerramento. Contém informações relativas a
despesas relacionadas com o funcionamento da escola, nas quais se incluem
itens como: papel, lápis, quotizações, cartolinas, etc.

1956

07/10/44

24/11/26

12/07/02

Livro sem termo de abertura ou encerramento.

Livro assinado pelo diretor "das Escolas de Aplicação", André Velasco [Lisboa,
30 de maio de 1932].
Registos de matrícula da aluna n.º 527 à 906.
Livro de termo com o exame final "das disciplinas que constituem a secção
geral e a técnica" feito na Escola Primária Superior de João de Barros, anexa à
Escola Normal Primária de Lisboa.
Livro com 99 folhas numeradas.

Livro utilizado até à folha 5.

Termo de abertura: "Sirva o secretario d'esta Eschola, Snr. Francisco Adriano de
Faria, de continuar paginando e rubricando as folhas do presente Livro
destinado á matricula dos alumnos do 2.º anno. Visto que o secretario
demissionário, João Duarte Figueira, deixou a escripturação a seu cargo muito
desmazelada, em parte como se prova á simples vista pelos Livros na secretaria
existentes, o que demonstra a falta de methodo nestes trabalhos ou
incompetencia para o logar, que exercia; e, sendo certo que me cumpre, pelo
art.º 144º do Regulamento de 28 de Julho de 1881, o superintender em todos
os annos da administração escholar, ordeno ao actual funccionário Francisco
Livro utilizado até à folha 41.
Adriano de Faria, de proceder sem perda de tempo e com toda a diligencia ao
trabalho supra indicado, declarando no competente termo de encerramento o
numero de folhas que o mesmo livro contem. Lisboa, 1 de Outubro de 1895. O
Director, Luiz de Sousa.". Termo de encerramento: "Em virtude da commissão
que, no termo de abertura me foi incumbida pelo Director d'esta Escola
Normal, o sr. Luiz de Sousa, numerei as folhas d'este livro desde uma,
seguidamente até quatrocentas e seis, que tantas são as que elle contem, e
rubriquei-as com o appelido = Faria = de que uso. Escola Normal em Lisboam
em 2 de Outubro de 1895. O professor-secretario Francisco Adriano de Faria".
Cada folha tem informações relativas a cada matrícula de alunos. Tem
indicação do ano letivo e algumas matrículas têm selos de emolumentos.

174

175

PENSIONATO FEMININO

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

PF 1

ENPL 75

Registo diário de
despesas [Pensionato
Feminino, 1946]

Registo de
correspondência

21/01/46

07/10/07

31/07/46

26/06/26

Termo de abertura: "Contem este livro cincoenta folhas, numeradas desde 1 a
50. nele se inscreverão as contas mensais relativas a subvenções ou quaisquer
outros subsídios extraordinarios que venham a substitui-las. Preparou-se a sua
escrituração ao começo do ano económico de 1921-1922. Bemfica, 22, Junho
25. O Director, Luiz Passos."
Contém informações relativas a despesas, essencialmente de compra de
alimentos.
Termo de abertura: "serve este livro para registo da correspondência recebida vai rubricado em cada uma das folhas com a rubrica = [assinatura ilegível] = de
Livro em mau estado (encadernação).
que uso. Começa no n.º um = Em 1.º d'Outubro de 1907. O secretario
[assinatura ilegível]".

Contem os seguintes campos: número; proveniência; natureza do assunto;
entrada; decisões.
176

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 47 (MASCULINA)

APOIO ADMINISTRATIVO

Registo Geral da
EPAM 15
Matricula

1921

1933

Livro sem termo de abertura ou encerramento.
Cada página tem duas fichas de matrícula que inclui dados pessoais do aluno,
anos letivos de matrícula.
Livro sem páginas numeradas.

177

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPF 16

Requisições de livros
para professores

Livro sem termo de abertura ou encerramento.
Livro não preenchido. Cada página contém o seguinte formulário: "Requisito
da Sr.ª Professora Bibliotecária, para (a) [meu uso particular ou serviço das
aulas], os seguintes livros: _________. Recebi os livros mencionados em __ de __
de 191_. O professor ____ a Bibliotecária ___

178
179

ESCOLA PRIMÁRIA
SUPERIOR DE JOÃO DE
BARROS
ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

EPSJB 2

Registo de matrícula
[1922-1923]

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPF 17

Livro de matrícula do 3.º
ano

1922

1922
05/10/04

Registo de matrícula de alunos da Escola Primária Superior de João de Barros.
13/02/19

Livro utilizado até à folha 594
Livro sem termo de abertura ou encerramento. Livro com 601 folhas
numeradas e rubricadas. Todas tem um carimbo: "Ferreira & Oliveira. Depósito
Geral Imprensa Nacional. Rua Aurea, 132 a 136. Lisboa".
Contém fichas de matrícula com informação do nome da aluna, filiação, data
da matrícula e assinaturas da aluna e do secretário.

180

181

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPF 18

Notas de frequência. 3.º
anno. 1905-1915

Livro 1.º. Notas de
ENPF 19 Frequencia dos tres
annos do curso normal.

1905

1899

1915

Termo de abertura: "Serve este livro para as notas […] e aproveitamento mensal
das alumnas dos três anos do curso normal, digo, do 3.º anno do curso. Escola
Normal de Lisboa para o sexo feminino. 8 de Janeiro de 1905. O secretario
[assinatura ilegível]." Termo de encerramento: " tem este livro trezentas e uma
folhas, que foram todas por mim rubricadas com a rubrica = [ilegível] = de que Livro utilizado até à folha 270v.
uso. Escola Normal Feminina de Lisboa em 8 de Janeiro de 1906. O secretario
[assinatura ilegível]". Cada folha contém uma ficha para as notas das médias de
frequência nos três anos do curso normal. Livro com 300 folhas numeradas e
rubricadas.

1902

Termo de abertura: "Serve este livro para nelle se lançarem as notas das medias
de frequencia relativas aos três annos do curso normal. Escola Normal de
Lisboa para o sexo feminino em 30 de Novembro de 1899. O secretario
[assinatura ilegível]". Termo de encerramento: "Tem este livro duzentas e
Livro em mau estado (encadernação).
quatorze folhas que vão todas numeradas e rubricadas com a = [assinatura
ilegível] = de que uso. Escola Normal de Lisboa para o sexo feminino em 30 de
Novembro de 1899.
Cada folha contém uma ficha para as notas das médias de frequência nos três
anos do curso normal.
Livro com 214 folhas numeradas e rubricadas.

182

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPF 20

08/01/13

20/07/25

Termo de abertura: " Serve este livro para nele se lançarem os termos dos
exames de admissão a esta Escola Normal para o sexo feminino de Lisboa.
Escola Normal Primária em 1 de Janeiro de 1913. O secretario Boaventura José
Dias Garção." Noutra caligrafia surge o seguinte: "Serve também a partir da
folha 131 para nelle se lançarem os termos dos exames de admissão à Escola
Livro utilizado até à folha 181.
Primária Superior Adolfo Coelho. Lisboa 16 de dezembro de 1920. O director
Annibal Passos". Termo de encerramento: "Tem este livro duzentas e uma folhas
que vão todas rubricadas com a rubrica Bgarção de que uso. Escola Normal
para o sexo feminino de Lisboa em 1 de Janeiro de 1913. O secretario
Boaventura José Dias Garção".
Até à folha 131, o livro contém fichas com informação pessoal do aluno e da
conclusão do exame de admissão às escolas normais primárias. A partir da folha
131, a informação é relativa ao exame de admissão às escolas primárias
superiores.
Livro com 201 folhas numeradas e rubricadas.
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ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

Escola Normal de 1.ª
Classe para o sexo
ENPF 21 feminino. Livro de
Exames finaes [a caneta:
1.º e 2º grau]

26-08-1884

08-06-1802

Termo de abertura: "É por mim encarregada de escripturan'este livro o
resultado dos annos finais das alumnas normalistas do 1.º ou 2.º grau a escriva
interina d'esta Escolha, Amélia de Miranda. Escola Normal Primária de 1.ª
Classe para o sexo feminino em 2 de Outubro de 1884. A directora Maria
Hondina Gomes de Souza." Termo de encerramento: "Este livro tem cento e
cincoenta folhas numeradas e rubricadas com o appelido que uso - Miranda.
Escola Normal Primária de 1.ª Classe para o sexo feminino em 2 de Outubro de
1884. A escriva interina Amelia de Miranda.". Cada página contém duas fichas
com informação relativa ao exame da aluna, dados pessoais e assinaturas.
Livro com 150 folhas numeradas e rubricadas.

184

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

ENPF 22

Notas de Frequencia.
1906-1915

1906

Termo de abertura: "Serve este livro para as notas das frequencias das alumnas
do 1,º anno da Escola Normal Feminina de Lisboa". Escola Normal Feminina de
Lisboa em 1.º de Outubro de 1906. O secretario [assinatura ilegível]". Termo de
encerramento: " Tem este livro trezentas e tres folhas que foram todas
Livro utilizado até à folha 294v. Livro em mau
rubricadas com a rubrica = [ilegível] de que uso. Escola Normal Feminina de
estado (encadernação).
Lisboa em 1.º de Outubro de 1906. O secretario [assinatura ilegível]. Cada
página tem uma ficha com a notas das médias de frequência nos três anos do
curso normal.

1915

Livro com 302 folhas numeradas e rubricadas.

185

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

186

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA MASCULINA

DIREÇÃO ESCOLAR

[Notas de frequência
mensal das alunas dos
ENPF 23
três anos do curso
normal. 1901-1906]

1901

Termo de abertura: "Serve este livro para nelle se lançarem as notas de
frequência mensal das alumnas dos três anos do curso normal. Escola Normal
de Lisboa para o sexo feminino em 16 de Novembro de 1901. O secretario
António Reis". Termo de encerramento: "" Tem este livro trezentas e tres folhas
Livro utilizado até à folha 300.
que foram todas rubricadas com a rubrica = [ilegível] de que uso. Escola Normal
de Lisboa para o sexo feminino em 16 de Novembro de 1901. O secretario
António Reis. Cada página tem uma ficha com a notas das médias de frequência
nos três anos do curso normal.

1906

Livro com 301 folhas numeradas e rubricadas.
ENPM 21 [Ordens de direção]

30-10-1864

21-10-1869

Relação das Ordens de Direção. Começa na ordem n.º 245 e termina na 540.
Livro encadernado mas sem capa. Numerado e rubricado até à folha 299
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QUINTA DE MARROCOS

QUINTA DE MARROCOS

189

QUINTA DE MARROCOS

190

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

QM 1

QM 2

Escritura de venda
[1772]

Duas escrituras [1776]

QM 3

Carta de arrematação
[1824]

EPAF 9

Escola Annexa N.º 99
[Livro de Ponto]

1772

1776

1824

1952

1772

Manuscrito não encadernado com "Escritura de venda que fez José dos S.tos e
Silva morador no lugar de Calhariz ao Ex.mo Dom Tristam de Menezes. Veador
da Rainha e a sua mulher D. Maria Luiza de Menezes de hum casal çito na em
tyrada do dito Lugar freg.ª de N.ª Sr.ª do Amparo de Bemfica […]". Documento
com 38 páginas não numeradas

1776

Manuscrito não encadernado com "Duas Escrip.ªs de Reconhecimento de
Foreiro q. fez D. Tristão de Menezes a Ex.mª Caza de V.ª Nova a saber: Huma em
16 de Ag.tº de 1776 de um cazal sito à entrada do Lugar de Calhariz, Freg.ª de N.
S.rª do Amparo de Bemfica, termo desta Cid.e de Lisboa […] Outra em 23 do
referido mez e anno de huma terra chamada das Garridas no sítio de Calhariz
[…]". Documento com 40 páginas não numeradas.

1824

Manuscrito não encadernado com "Carta de arrematação para Título, passada a
favor de Cláudio José Marrocos, arrematente da Quinta, Casa e todas suas
pertenças sitas no Lugar de Benfica, termo desta Cidade, extraída dos autos de
Execução em que é Autor Exequente o Exmo Conde de feira, D. Miguel Pereira
Forjaz Coutinho e sua Irmã a Exma Viscondessa de Souto d'El Rei Dona Maria
Joana de Monte Forjaz, e Ré executada D. Ana Ildelinda Xavier de Menezes, e
hoje habilitada sua Irmã D. Francisca Joana Rita Xavier da Silva, como nela se
declara". Documento com 220 páginas numeradas apenas na 1 e na 219.

1957

Termo de abertura: " Tem este livro cinquenta folhas numeradas e rubricadas
com a chancela [carimbo ilegível] que uso e destina-se ao registo das presenças
dos professores da escola anexa n.º 99. Escola do Magistério Primário de
Lisboa, em 6 de Outubro de 1952. O Director [assinatura ilegivel]". Livro com
folhas pautadas que incluem as seguintes informações: dias, nome, entrada e
saída, observações.

Em mau estado
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[Livro de notas, faltas e
comportamento dos
ENPL 76
alunos no primeiro ano
do curso normal]

1916

Termo de abertura: "Sirva-se o snr. Secretário Tiago dos Santos Fonseca
numerar e rubricar as folhas deste livro que é destinado a nele se lançarem as
notas de aproveitamento, as faltas e notas de comportamento dos alunos do
1.º ano do curso normal". Escola Normal de Lisboa, em 6 de Outubro de 1916.
O Director José Tomás da Fonseca". Termo de encerramento: "Contem este
livro [espaço em branco] folhas que foram por mim numeradas e rubricadas
com a rubrica Fonseca de que uso. Escola Normal de Lisboa em 6 de Outubro de
1917".

1917

Cada página contem um formulário com os seguintes campos: " n.º de
matrícula, nome do aluno, disciplinas, notas, faltas mensais e comportamento,
assinaturas do diretor e dos vogais.
Tem um selo que diz: " Casa Portugueza de José Nunes dos Santos. Papelaria,
Rua do Mundo, 139-141, Typographia, Rua das Gáveas, 89, Lisboa".
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ENPL 77

[Livro de notas, faltas e
comportamento dos
alunos no segundo ano
do curso normal]

19165

Termo de abertura: "Sirva-se o snr. Secretário Tiago dos Santos Fonseca
numerar e rubricar as folhas deste livro que é destinado a nele se lançarem as
notas de aproveitamento, as faltas e notas de comportamento dos alunos do
1.º ano do curso normal". Escola Normal de Lisboa, em 6 de Outubro de 1916.
O Director José Tomás da Fonseca". Termo de encerramento: "Contem este
livro [espaço em branco] folhas que foram por mim numeradas e rubricadas
com a rubrica Fonseca de que uso. Escola Normal de Lisboa em 6 de Outubro de
1917".

1917

Cada página contem um formulário com os seguintes campos: " n.º de
matrícula, nome do aluno, disciplinas, notas, faltas mensais e comportamento,
assinaturas do diretor e dos vogais.
Tem um selo que diz: " Casa Portugueza de José Nunes dos Santos. Papelaria,
Rua do Mundo, 139-141, Typographia, Rua das Gáveas, 89, Lisboa".
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[Livro de notas, faltas e
comportamento dos
ENPL 78
alunos no terceiro ano
do curso normal]

1916

Termo de abertura: "Sirva-se o snr. Secretário Tiago dos Santos Fonseca
numerar e rubricar as folhas deste livro que é destinado a nele se lançarem as
notas de aproveitamento, as faltas e notas de comportamento dos alunos do
1.º ano do curso normal". Escola Normal de Lisboa, em 6 de Outubro de 1916.
Livro em maus estado (encadernação)
O Director José Tomás da Fonseca". Termo de encerramento: "Contem este
livro [espaço em branco] folhas que foram por mim numeradas e rubricadas
com a rubrica Fonseca de que uso. Escola Normal de Lisboa em 6 de Outubro de
1917".

1917

Cada página contem um formulário com os seguintes campos: " n.º de
matrícula, nome do aluno, disciplinas, notas, faltas mensais e comportamento,
assinaturas do diretor e dos vogais.
Tem um selo que diz: " Casa Portugueza de José Nunes dos Santos. Papelaria,
Rua do Mundo, 139-141, Typographia, Rua das Gáveas, 89, Lisboa".
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EMPL 31

Curso de Educadores. 3.º
ano. Actas

30/11/83

Contem 12 atas lavradas.
Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de Actas das reuniões do
Conselho do 3.º ano e contém cem folhas numeradas e rubricadas com a
rubrica que uso. Escola do Magistério Primário de Lisboa. 30 de Setembro de
1982. O Director [assinatura ilegível]".
Contém 18 atas lavradas.

18/01/84

06/02/85

Termo de abertura: " Este livro destina-se ao registo de actas das reuniões do
Conselho Pedagógico e contém cento e cinquenta folhas numeradas e
chanceladas. Escola do Magistério Primário e Educadores de Infância de Lisboa, Livro utilizado até à folha 6v.
18 de Janeiro de 1984. A Directora, Isabel Maria Corte-Real". Sem termo de
encerramento. Contém três atas.

22/03/83
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DIREÇÃO ESCOLAR
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BIBLIOTECA

EMPL B 1

Livro de registos. 1.ª
Série. Reg. 1 a 1198

03/12/74

21/06/75

Livro de registos dos livros entrados na biblioteca da Escola do Magistério
Primário de Lisboa. Contém os seguintes campos: Registo, data, autor, título,
editor, local, data, processo de entrada, preço, observações.
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BIBLIOTECA

EMPL B 2

Livro de registos. I.ª
Série. Reg. 1199 a 3207

21/06/75

27/01/78

Livro de registos dos livros entrados na biblioteca da Escola do Magistério
Primário de Lisboa. Contém os seguintes campos: Registo, data, autor, título,
editor, local, data, entrada, preço, observações.

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 32

Magistério. 3.º ano.
Actas

23/06/87

Termo de abertura: " Este livro destina-se ao registo de actas do 3.º ano do
Curso de Educadores de Infância da Escola do Magistério Primário de Lisboa.
Este livro, contendo 50 folhas numeradas, vai por mim rubricado de chancela,
Livro utilizado até à páginas 29.
nos termos do artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 19.478, de 18 de
Março de 1931. Lisboa, 20 de Fevereiro de 1983. O Director [assinatura
ilegível]

Conselho Pedagógico
EMPL 33
[Atas]

16/09/82

Livro utilizado até à folha 27v.
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BIBLIOTECA

EMPL B 3

[Livro de registos. Reg.
4409 a 5048]

17/01/79

04/10/80

Livro de registos dos livros entrados na biblioteca da Escola do Magistério
Primário de Lisboa. Contém os seguintes campos: Registo, data, autor, título,
editor, local, data, entrada, preço, observações.
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BIBLIOTECA

Livro de registos. I.ª
EMPL B 4 Série. N.º 5. De 5049 a
6575.

04/10/80

23/02/84

Termo de encerramento: "Foi terminado este livro de registo da Biblioteca do
Magistério Primário de Lisboa em 23-2-1984 com o registo N.º 6575 Livro N.º
5. Tendo o seu início em 4-10-1980 com o registo N.º 5049. 23-2-1984, José
Francisco Caparilho Barradas" [escrito a lápis].

Na capa apresenta um autocolante branco com a
inscrição "4".

Livro de registos dos livros entrados na biblioteca da Escola do Magistério
Primário de Lisboa. Contém os seguintes campos: Registo, data, autor, título,
editor, local, data, entrada, preço, observações.
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BIBLIOTECA

EMPL B 5

Livro de registos. I.ª
Série. N.º 6. De 6076 a.

19/03/84

28/11/88

Termo de abertura: "6.º Livro de registo da Biblioteca da Escola do Magistério
Primário de Lisboa. Iniciado em 19-3-1984 com o N.º 6576 - 1.ª Serie,
terminado com o N.º , em . José Francisco Camparilho Barradas, 19-3-1984 [a
lápis]". Livro de registos dos livros entrados na biblioteca da Escola do
Livro utilizado até à folha 82v.
Magistério Primário de Lisboa. Contém os seguintes campos: Registo, data,
autor, título, editor, local, data, entrada, preço, observações. O último registo
é o n.º 7661.
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BIBLIOTECA

EMPL B 6

Livro de registos da
biblioteca infantil.

16/03/79

09/07/82

Livro com dois tipos de registos diferentes: o primeiro vai do n.º 4451 ao 4586
e outro que continua mas vai do n.º 1 ao 199.
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 34

Actas. Exames de
admissão

16/09/78

06/10/81
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EMPL 35

Actas [ Conselho
escolar][a lápis "1979"]

02/07/79

03/07/80

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de reuniões do
Conselho Escolar. Lisboa e Escola do Magistério Primário em 4 de Julho de
1979. A Directora, Maria Alzira Ramos [ilegível]". Livro com 30 folhas
numeradas. Inicia-se na ata n.º 323 e termina na ata n.º 357.
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BIBLIOTECA

Livro de registos. 1.ª
EMPL B 7 Série. N.º 3. De 3208 a
4408.

09/02/78

15/01/79

Sem termo de abertura ou encerramento. Contém os seguintes campos:
Registo, data, autor, título, editor, local, data, entrada, preço, observações.
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BIBLIOTECA

EMPL B 8 Livro de registos. II série

08/07/75

12/02/81

Sem termo de abertura ou encerramento. Contém os seguintes campos:
Registo, data, autor, título, editor, local, data, entrada, preço, observações.
Contém registos que vão do n.º 1 ao n.º 2523.
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Livro de Actas. 2.º Ano
EMPL 36 [Conselho Escolar] [a
lápis "1980"]

04/07/80

01/07/87

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de reuniões de
Conselho de Turma do 2.º ano. Lisboa e Escola do Magistério Primário, em 4 de
Julho de 1980. A Directora, Maria Alzira Barros [ilegível]". Contém 48 atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO
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210

Termo de abertura: " Contém este livro cinquenta folhas numeradas e
chanceladas, servindo para nele serem lavradas todas as actas das reuniões do
júri de exames de admissão. Escola do Magistério Primário de Lisboa, em 21 de Livro utilizado até à folha 23.
Setembro de 1968. O director [assinatura ilegível]". Livro com 50 folhas
numeradas e carimbadas.
Contém 39 atas.

Actas [Comissão
Instaladora da Escola
Superior de Educação de
Lisboa]

13/09/85

13/09/85

Termo de abertura: " Este livro destina-se à escrituração de Actas de reunião
com a Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação de Lisboa, e
contem 100 páginas numeradas. Escola do Magistério Primário de Lisboa em
Livro utilizado até à folha 2.
12 de Setembro de 1985. A Directora Isabel Maria Côrte-Real". Contém apenas
uma ata.

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 37 Actas [Conselho Escolar]

17/07/76

04/07/79

Sem termo de abertura ou encerramento. Contem atas do n.º 187 ao n.º 322.
Livro com 100 folhas numeradas e carimbadas.

ESCOLA DO MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO DE LISBOA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 38

Reuniões Gerais. Anos
lectivos 1978-1979

30/05/79

06/07/88

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de Reuniões Gerais,
e contem cem folhas numeradas, digo, trezentas folhas numeradas. Lisboa,
Escola do Magistério Primário, em 30 de Maio de 1979. A Directora Maria
Alzira Barros [ilegível]". Contem as atas do n.º 323 ao n.º 399.
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 39

Actas. Cantina da Escola
do Magistério Primário
de Lisboa. Secção
papelaria

08/03/71

28/02/74

Sem termo de abertura ou encerramento. Contém 17 atas. Contem um selo
que diz: "Papelaria Fernandes S. A. R. L., Largo do Rato, 13 Rua do Ouro, 145,
Lisboa".
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EMPL 40 Diário de caixa
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APOIO ADMINISTRATIVO

Secção de auxílios
EMPL 41
económicos directos.

ESSE 1

1975

1975

1976

Sem termo de abertura ou encerramento. Folhas pautadas com os seguintes
campos: data, descrição, total, mercadorias adquiridas, outras despesas.
Contem itens relacionados com papelaria, biblioteca e textos de apoio.

1976

Termo de abertura: "Este livro destina-se a escrituração da secção de auxílios
económicos directos e as folhas encontram-se numeradas de 1 a 50 e
rubricadas. Lisboa 30 de Janeiro de 1975. A coordenadora do N. A. S. E.".
Contém informações relativas à atribuição de bolsas de estudo, à
movimentação da conta a cargo dos auxílios económicos diretos e a subsídios
atribuídos a alunos.

Livro utilizado até à folha 8v.
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Registo de facturas [a
lápis]

1975

1976

Sem termo de abertura ou encerramento. Registo de faturas do ano letivo
1975/1976. Folhas pautadas com os seguintes campos: " data do registo, data
da fatura, casa fornecedora, n.º da fatura, valor da fatura, data do pagamento.
Tem, essencialmente, faturas de compras de papelaria.

1978

Sem termo de abertura ou encerramento. Contém listas com registos de títulos
de livros, com os seguintes campos: n.º registo, data, disciplina, professor,
título, cota, preço, total. Algumas páginas estão truncadas. Listas com registos Livro utilizado até à página 52.
de 1975/1976: do n.º 1 ao n.º 59; de 1976/1977, do n.º 1 ao n.º 25; de
1977/1978 do n.º 1 ao n.º 45.

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 42

APOIO ADMINISTRATIVO

[Registos de entradas de
EMPL 43
livros]

25/02/81

08/07/86

1975

Livro com 99 páginas numeradas. Entre as páginas 50 e 52 apresenta uma lista
com "trabalhos por conta da escola ou outrem".
Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de Reuniões do
Conselho de Turma do 1.º ano. Lisboa e Escola do Magistério Primário, em 25
de Fevereiro de 1981. O Director [assinatura ilegível]". Contém 31 atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Livro de Actas [Conselho
EMPL 44 de turma]. 1.º ano - N [a
lápis "1981"]
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APOIO ADMINISTRATIVO

Reuniões da área da
EMPL 45 Psicopedagogia. Anos
lectivos 1976-1977.

11/01/77

23/03/77

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de Reuniões da área
de Psicopedagogia e contém cem folhas numeradas. Lisboa e Escola do
Livro utilizado até à página 8.
Magistério Primário, em 13 de Janeiro de 1977. o Director José Eduardo
Moreirinhas Pinheiro". Contém 5 atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Reuniões da área
EMPL 46 científica. Anos lectivos
1976-1977.

11/01/77

13/01/77

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de Reuniões da área
científica e contém com folhas numeradas. Lisboa e Escola do Magistério
Livro utilizado até à página 2
Primário em 13 de Janeiro de 1977. O Director José Eduardo Moreirinhas
Pinheiro". Contém três atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Livro de Actas. Exames de
EMPL 47 admissão. Curso
Educadores de Infância.

18/09/81

14/10/85

Termo de abertura: "Este livro destina-se à elaboração de Actas de Exame de
Admissão ao Curso de Educadores de Infância da Escola do Magistério Primário
de Lisboa e contém 195 páginas numeradas. Escola do Magistério Primário de Livro utilizado até à página 21.
Lisboa, em 7 de Setembro de 1983. A Direcora Isabel Maria Côrte-Real".
Contém oito atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Reuniões da área das
EMPL 48 Expressões. Anos lectivos
1976-1977.

11/01/77

12/01/77

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de Reuniões da área
de Expressões e contém com folhas numeradas. Lisboa e Escola do Magistério
Livro utilizado até à página 2.
Primário em 13 de Janeiro de 1977. O Director José Eduardo Moreirinhas
Pinheiro". Contém duas atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 49

19/05/77

07/12/83

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registado de Actas das reuniões do
Conselho Pedagógico e contém cinquenta folhas numeradas e chanceladas
com a chancela [carimbo "Isabel Côrte-Real]. Escola do Magistério Primário de
Lisboa. 16 de abril de 1977. A Directora Isabel Maria Teresa de Fátima Nunes da
Costa, Côrte-Real Amaral [?] de Freitas". Contém 27 atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

2.º Ano e 3.º.
EMPL 50 Ed.[Educadores]
Inf[ância]

12/07/82

30/03/88

Sem termo de abertura e encerramento. Livro de atas de avaliação do 2.º ano
do curso de Educadores de Infância. Contém 15 atas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Livro de Actas de
Reuniões do Curso
EMPL 51
Educadores de Infância.
1.º ano.
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 52

225
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FEMININA

APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL
MPF 1

Conselho Pedagógico e
outras.

Actas 3.º ano (Geral e
Especial)

Registo de inscrição das
filiadas da Mocidade
Portuguesa Feminina.
Centro n.º 58

27/02/81

01/07/80

24/04/86

24/06/88

Termo de abertura: "Este livro destina-se ao registo de actas de Reuniões do 1.º
ano do Curso de Educadores de Infância. Escola do Magistério Primário de
Lisboa, 27 de Fevereiro de 1981. O Director [assinatura ilegível]". Livro com 50 Livro utilizado até à folha 17v.
folhas numeradas e rubricadas, com o carimbo da Escola do Magistério
Primário de Lisboa.
Contém dezasseis atas.
Termo de abertura: "No mês de Julho do ano de mil novecentos e oitenta abriuse o presente livro de actas destinado ao registo das reuniões fo processo de
avaliação do 3.º ano Geral e Especial. Fica numerado das páginas 1 a [espaço em
Livro utilizado até à página 187.
branco] e devidamente rubricado, conforme os preceitos legais, pela actual
Diretora da Escola do Magistério Primário de Lisboa. Lisboa, 1 de Julho de
1980. A Directora [assinatura ilegível]. Contém 138 atas.
Sem termo de abertura ou encerramento. Tem a assinatura da diretora do
centro n.º 58, Gervásia da Encarnação Candeias. Tem 38 folhas numeradas e
carimbadas. Contém os seguintes campos: número de ordem, [nome], data de
admissão, cota mensal, idade até = 38, número dos emblemas.
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APOIO ADMINISTRATIVO

Ensino particular.
EMPL 53
Professores (inscrição)

1933

Termo de abertura: "Há-de servir este livro para se registarem os alvarás e
diplomas de professores do ensino particular do curso do Magistério Primário
Elementar. Escola do Magistério Primário de Lisboa, 20 de fevereiro de 1933. O
Livro utilizado até à folha 5v.
Director Francisco Dias Agudo". Termo de encerramento: 2Tem este livro vinte
e seis folhas numeradas e rubricadas por mim. Escola do Magistério Primário de
Lisboa, 20 de fevereiro de 1933. O Director Francisco Dias Agudo".

1933

Tem colado na contracapa um documento datilografado com o título: "Cópia
da relação das escolas do Magistério Primário existentes e respectivas lotações
enviada pela Inspecção Geral do Ensino Particular". Este documento discrimina
as vagas existentes em Braga, Porto, Lisboa, Beja e Coimbra. Tem a data de
10/10/1934. O livro tem 26 folhas numeradas e carimbadas.
Contém informação de autorizações para abertura de estabelecimentos de
ensino privados (por ex: Colégio Parisiense, Escola Particular do Magistério
Primário de Beja, Escola Minerva, Colégio Normal de Lisboa, Colégio
Académico).
Livro de actas das
reuniões da Comissão
Administrativa da
Cantina
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 54
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 55 Actas. Reuniões. Pessoal
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APOIO ADMINISTRATIVO

EMPL 56

Exames de Estado.
Requerimentos para
diplomas e certidões.
Livro B.

24/03/45

14/07/45

Livro sem termo de abertura ou encerramento. Tem dois selos que dizem:
"Papelaria, tipografia e encadernação de Joaquim Alves d'Assis, 241, Rua da
Livro pouco utilizado.
Prata, Lisboa, referência n.º 122" e "Papelaria Assis, 241, Rua da Prata, Lisboa".
Contém três atas.

23/07/73

03/07/74

Sem termo de abertura ou encerramento. Livro com 50 folhas numeradas.
Contém duas atas.

31/07/72

Termo de abertura: "Contém este livro 99 folhas numeradas e chanceladas com
a chancela [carimbo] e serve para registar a entrada dos requerimentos para o
diploma do Exame de Estado, o seu envio para o Magistério, a entrada dos
Utilizado até à fl. 55.
diplomas e certidões e bem assim a sua entrega aos interessados. Escola do
Magistério Primário de Lisboa. 18 de agosto de 1948. O Director,".

23/07/48

Livro utilizado até à folha 3v.

A folhas contém os seguintes campos: número, nome, entrada do
requerimento e selo, diplomas e certidões, rubricas e observações. Todas as
folhas estão numeradas e carimbadas.
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EMPL 57

Inscrição de Alunos
Externos - Livro 1.º

15/03/33

31/10/35

Termo de abertura: "Há de servir este livro para nele se inscreverem os alunos
externos do Magistério Primário Elementar. Secretaria da Escola do Magistério
Primário de Lisboa, em 15 de fevereiro de 1933. O Sub-Director Abílio
Meireles". Termo de encerramento: "Tem este livro cento e duas folhas que vão
numeradas e rubricadas por mim em todas as folhas. Secretaria da Escola do
Livro utilizado até à fl. 47.
Magistério Primário de Lisboa, em 1 de fevereiro de 1933.". Cada folha tem
duas fichas com a informação "Termo de inscrição para o curso do magistério
primário elementar, como aluno externo de [nome]. Existem campos para
dados pessoais, escola de origem e habilitação.
Apenso a este livro encontram-se documentos que podem ser consultados nos
Avulsos.

231

232

ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA
DE LISBOA

ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA
N.º 48 (FEMININA)

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

[Nomes] e moradas dos
ENPL 79 srs. Professores e
empregados. Livro n.º 1

EPAF 10

Inventário [a lápis: Esc.
48]

1918

1918

1918

Sem termo de abertura. Termo de encerramento: "Tem este livro cinquenta
folhas numeradas e rubricadas, tendo no princípio o competente termo de
abertura. Escola Normal Primária de Lisboa, 15 de Julho de 1918. O Director,
Adolpho Lima". O livro apenas tem informações de nomes e moradas nas folhas
20 e 21, 25 e 30. Algumas informações estão riscadas.

1918

Sem termo de abertura ou encerramento. Contém o inventário da mobília,
material de ensino e artigos diversos. Contém um carimbo que diz: "Câmara
Municipal de Lisboa. Escola primária N.º 48 Sexo Feminino. 186 - Estrada de
Sete Rio - 188 Lisboa". Apenas está preenchido nas primeiras duas páginas.
Contém os seguintes campos: quantidade, designação, data da aquisição,
estado de conservação e destino.

