
Cota Nº
pp

ms.
dact. Título /Assunto Incluído em Data Observações /Ver

A-APU-E.Sec-V-1 44 Dact.
Policop

.

Português. Curso Geral dos Liceus segundo os pontos de
exame. Compilação de 22 enunciados de exames de
vários liceus do país (1ª e 2ª época) [actual 9º ano].
Pequena ed. A5 com capa de cor. Fls. A4 dobradas ao
meio (inicialmente agrafadas). Contracapa: retrato de
Camões.

1975 a 1977 Grande parte dos enunciados (geralmente com 3
pp) seguem o mesmo esquema: texto (vários
textos são de autores contemporâneos) com
questionário de interpretação e de análise
gramatical, redacção.
A-APU-CO-CERA, A-APU-CO-CTA - Alterações nos
programas depois do 25 de Abril.

A-APU-E.Sec-V-2 24 Dact.
Policop

.

Português, 10º Ano (Curso complementar – Áreas A, B,
C, E). Programa para ano lectivo 1979/1980.
Ed. Ministério da Educação e Cultura, Direcção-Geral do
Ensino Secundário.

14/8/1979 Na capa: Ministério da Educação e Cultura.
Nas fls: Ministério da Educação e Investigação
Científica.
Programa para as áreas não humanísticas (3
horas semanais). Inclui bibliografia.

A-APU-E.Sec-V-3 2 Dact. Cópia. MD, Resposta ao Inquérito da Inspecção do
Ensino Liceal «Para uma futura simplificação do
programa de Português do 5º Ano (actual 3º Ano)»
[actual 9º ano].

10/1/1972 «Não se deve simplificar o programa, mas apenas
reduzi-lo» (1ª frase MD).

A-APU-E.Sec-V-4 2 Dact. Copia. MD ao Dir. Geral do E. Secundário. Não aceita
participar nos trabalhos de revisão e uniformização da
didáctica de Os Lusíadas – falta de tempo (é
metodólogo [de Francês]); impossibilidade de fazer esse
trabalho sem alterar a didáctica do Português em geral.

14/5/1972 A-APU-E.Sec-V-19 – Inquérito aos profs

A-APU-E.Sec-V-5 56 Dact.
Policop

.

Brochura A4 (encadernação colada). Programa de
Francês do 1º Ano do Curso Complementar do Liceu
[actual 10º ano] -Indic. para aplicação durante o 2.º e
3.º períodos. Programa experimental a partir de
1973/1974. Ed. MEN - Secretaria de Estado da Instrução
e Cultura - Direcção-Geral do Ensino Secundário, Divisão
de Programas e Métodos.

1973/1974 Com bibliografia e textos para o prof..
Este programa (de que ED foi co-autora)
continuou em vigor depois do 25 de Abril.
A-APU-E.Sec-D-68
Cx.46-4 – 2º vol. dos textos para os alunos (ed.
MEN)

A-APU-E.Sec-V-6 56 Dact.
Policop

Brochura A4 agrafada. Programa de Francês do 1º Ano
do Curso Complementar do Liceu [actual 10º ano]. Com
Indic. para aplicação durante o 1.º período. Programa
experimental a partir de 1973/1974. Ed. MEN -
Secretaria de Estado da Instrução e Cultura - Direcção-
Geral do Ensino Secundário, Divisão de Programas e
Métodos

1973/1974

A-APU-E.Sec-V-7 16 Imp. Brochura A5 não agrafada (A4 dobrada ao meio).
Avaliação dos alunos no 7º e 8º anos de escolaridade –
Ensino Unificado. Ano lectivo 1976/1977. Em todas as
disciplinas. Inclui modelo de ficha de avaliação a
preencher para cada aluno e bibliografia.

1976/1977 Ed. MEIC.
Subls MD

A-APU-E.Sec-V-8 4 Dact. Cópia. Avaliação dos alunos no 7º e 8º ano – Ensino
Unificado. Posição dos professores do Liceu Camões
sobre o doc. A-APU-E.Sec-V-7

s. d.
[1976/1977]

Pp. numeradas de 1 a 4

A-APU-E.Sec-V-9 2 Dact. MD, Parecer sobre o livro de Olívio de Carvalho,
Méthode de Français: o livro não deve ser aceite como
livro único para o 1º ciclo de francês [actuais 5º e 6º]

15/10/1964 Parecer pedido pelo Ministério de Educação
Nacional sobre livros que se apresentaram ao
concurso de livro único. (Diário do Governo, III
Série, 14/5/1964)
A-APU-E.Sec-V-57 e A-APU-E.Sec-V-58

A-APU-E.Sec-V-10 13 Dact. MD, Relatório sobre o livro de José Guerreiro Murta*, Le
Français au Lycée: O livro não deve ser aceite como livro
único para o 1º ciclo de francês [actuais 5º e 6º anos]

15/10/1964 Parecer certamente pedido pelo Ministério de
Educação Nacional sobre livros que se
apresentaram a concurso para livro único (Diário
do Governo, III Série, 14/5/1964).
A-APU-E.Sec-V-59 e A-APU-E.Sec-V-60

A-APU-E.Sec-V-11 2 Ms Separador de papel almaço com listagem de 10
conjuntos de docs nele incluídos (A-APU-E.Sec-V-12 a A-
APU-E.Sec-V-73) com indic. de n.º de pp

Dentro de capa laranja s. d. Não pertencia ao Espólio MD
Feito durante o inventário 1994-1996 Caligrafia
ML. Reúne docs de 1959 a 1980

A-APU-E.Sec-V-12 2 Imp
Fotoc.

ms

Decreto-lei 553/80 – Estatuto do ensino particular e
cooperativo (1p). Diário da República nº 270, p. 3953
(2exempl.) No verso de uma fl. anots ms. MD sobre o
seu tempo de serviço no Ensino Particular.

Dentro de capa laranja
e separador

A-APU-E.Sec-V-11

21/11/1980 Sobre contagem de tempo de serviço.
A-APU-AP-DN-47 – Anots. MD sobre tempo de
serviço e cargos c.om transcrição dact. de parte
do Decreto-lei 553/80 de 21 de Novembro,
Secção VI- da contagem do tempo de serviço-
Artº 73º

A-APU-E.Sec-V-13 2 ms Separador: «8. Convite para participação na elaboração
dos planos de estudo do Curso Complementar do Ensino
Secundário. Recusa».

Dentro de capa laranja
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(8º conjunto de docs

indic.)

s. d. Não pertencia ao Espólio MD
Feito durante o inventário 1994-1996. Caligrafia
ML. Reune A-APU-E.Sec-V-14 a A-APU-E.Sec-V-
17 (1980).
No verso: lista de jornais com datas (sem relação
com o doc – aproveitamento de papel)

A-APU-E.Sec-V-14 1 Dact, Ofício tbr. De Mª Alice Gouveia (Directora-Geral do
Ensino Secundário) a MD. Convite para participação no
novo plano de estudos do curso complementar como
representante da Direcção Geral do Ensino Secundário,
por indicação do SE da Orientação Pedagógica (MEIC)

Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(8º conjunto de docs
indic. – separador A-

APU-E.Sec-V-13)

18/11/1977 Acompanhado por 2 docs (A-APU-E.Sec-V-15-001
e 002)

A-APU-E.Sec-V-15- 001 1 Dact. Ofício do Dir. Geral do Gabinete de Estudos e
Planeamento ao Dir-Geral do E. Sec. Pedido de
representantes da DGES para integrar grupo de estudo
do novo plano de estudos do curso complementar

3/11/1977 Acompanhou A-APU-E.Sec-V-14

A-APU-E.Sec-V-15- 002 1 Dact. Despacho n-º 120/77 (ass. por SE Ensino Superior e SE
Orientação Pedagógica: constituição de grupo para
estudo do novo plano de estudos do curso
complementar no Gabinete de Estudos e Planeamento,
na sequência da unificação do curso geral

24/8/1977 Acompanhou A-APU-E.Sec-V-14
Subls MD

A-APU-E.Sec-V-16 1 Dact De MD à Directora Geral do Ensino Secundário (Mª Alice
Gouveia). Resposta a A-APU-E.Sec-V-14: não aceita por
não estar de acordo com a forma como foi feita a
unificação nos cursos gerais.

22/11/1997

A-APU-E.Sec-V-17 1 Dact. Ofício da Directora Geral do Ensino Secundário (Mª Alice
Gouveia) a MD.
Transcreve despacho do SE da Orientação Pedagógica
de 7/12/1977, em que este agradece carta de MD e
lamenta a sua recusa.

15/12/1977

A-APU-E.Sec-V-18 2 Dact. Igual a A-APU-E.Sec-V-4 Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(7º conjunto de docs

14/5/1972 Separador ms ML não digitalizado.
A-APU-E.Sec-V-19 2 Dact.

Policop
.

«Simplificação do programa de português do 5º ano
(actual 3º)» [actual 9º]. Inquérito da Inspecção do
Ensino Liceal aos professores.

s. d.
[1971]



A-APU-E.Sec-V-20 2 Dact. Igual a A-APU-E.Sec-V-3 indic. – separador «7.
Revisão e uniformização

da didáctica de “Os
Lusíadas”»)

10/1/1972

A-APU-E.Sec-V-21 5 Dact. MD, «Cópia de opinião entregue ao Reitor do Liceu de
Camões e por este pedida». Em resposta a pedido do
Ministro da Educação de «críticas e sugestões» sobre «o
Projecto de Sistema Escolar»

Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(6º conjunto de docs
indic. – separador «6.
Análise do Projecto do

Sistema escolar»).

14/3/1971 Separador ms ML não digitalizado.
No verso do separador: anots ms. MD sem
relação com o doc.
Ms MD: «Cópia de opinião entregue ao Reitor do
Liceu Camões por este pedida»
O Ministro da Educação era Veiga Simão.

A-APU-E.Sec-V-22 4 Dact.
Ms.

Reuniões dos professores de português do 1º ciclo
[actuais 5º e 6º anos] - Tópicos MD. Fls furadas retiradas
de dossier.

Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(5º conjunto de docs
indic. – separador «5.

Coordenação do ensino
de Português 1º ciclo

(1963)»

27/11/1963
e 4/12/1963

Separador ms ML não digitalizado.
MD foi Director do 1º ciclo no Liceu Camões a
partir de 1963 - Cx.9 - MD, Passageiro
Clandestino, Vol II, p.176A-APU-E.Sec-V-23 9 Dact.

Ms
Bases sobre que decorreu a troca de impressões dos
professores do 1º e 2º grupo do liceu Camões sobre o
ensino da disciplina de português do 1º ciclo [actuais 5º
e 6º anos]. Sem ass. Com notas ms MD

s. d.
[1963/1964]

A-APU-E.Sec-V-24 1 Dact. Circular do reitor do Liceu Camões (Joaquim Sérvulo
Correia*) aos profs. Transcrição da circular n.º 2 da
Comissão para a Unificação dos Ciclos Preparatórios do
Ensino Técnico e do 1º Ciclo do Ensino Liceal [actuais 5º
e 6º anos]

Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(4º conjunto de docs
indic. – separador «4.

Unificação»)

27/1/1959 Separador ms ML não digitalizado.
Com subls MD e anot. ms. MD: «1º - foi dirigido a
outros professores (primários) um questionário
com redacção diferente»

A-APU-E.Sec-V-25 2 Dact. Cópia. MD, resposta à circular nº 2 da Comissão para a
Unificação dos Ciclos Preparatórios do Ensino Técnico e
do 1º Ciclo do Ensino Liceal [actuais 5º e 6º anos].
1 p. sobre a disciplina de Francês, 1 p. sobre a disciplina
de Português .

s. d.
[1959]

Separador ms ML não digitalizado.
Com corr. ms. MD

A-APU-E.Sec-V-26 1 Dact. Circular tbr. do chefe de Divisão de Programas e
Métodos da Direcção-Geral do Ensino Secundário do
MEN. Pedido de opinião a metodólogos e assistentes
sobre programas em regime de opção de Português,
Francês e Inglês para o Curso Complementar, antes de
serem submetidos à aprovação ministerial. Indica prazo
de resposta (10/9/1973). Envia programa de francês.

Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(3º conjunto de docs
indic. – separador «3.

«Circular do MEN,
pedindo a opinião de

professores
metodólogos e

assistentes sobre
programa de Francês do

1º ano do Curso
Complementar;

Programa desse curso
complementar de

Português, anotado por
MD»

31/8/1973 Separador ms ML não digitalizado.
Ass. Cândido Varela de Freitas
O nome de MD não figura na circular. Recebeu-a
enquanto metodólogo.
A-APU-E.Sec-V-5 e A-APU-E.Sec-V-6.
Este programa de que ED foi co-autora continuou
em vigor depois do 25 de Abril.
A-APU-E.Sec-D-68, Cx.46-4 – 2º vol. dos textos
para os alunos (ed. MEN)

A-APU-E.Sec-V-27 2 Dact. MD, Parecer sobre o «programa experimental do 1º ano
do complementar 1973/1974» de Francês.

5/8/1973 A data do parecer é anterior à data do pedido de
parecer. Deve ser 5/9/1973

A-APU-E.Sec-V-28 21 Dact.
Policop

ms.

Programa para o 1º ano do curso complementar de
Português (em regime de opção) do Ensino Liceal [para
os alunos que não se destinam às faculdades de letras].
Com bibliografia.

30/8/1973 Com numerosas anots ms. MD
Separador feito para a para a catalogação 1994-
1996
Cx.46-1 – Programa (brochura)

A-APU-E.Sec-V-29 2 Dact. MD, Justificação dos projectos de pontos para a prova
de redacção do exame de admissão (1ª e 2ª chamadas)

Dentro de capa laranja.
e separador

A-APU-E.Sec-V-11
(3º conjunto de docs
indic. – separador «2.

Pontos de exames
elaborados por MD em

1964»

Fev. 1964 Separador ms ML não digitalizado.
MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-30 1 Dact. MD, enunciado da prova de redacção, 1ª chamada do
exame de admissão ao ensino liceal.

1964

A-APU-E.Sec-V-31 1 Dact. MD, enunciado da prova de redacção, 2ª chamada, do
exame de admissão ao ensino liceal.

1964

A-APU-E.Sec-V-32 1 Dact. MD, Instruções e normas para a classificação da prova
de redacção do exame de admissão ao ensino liceal

1964

A-APU-E.Sec-V-33 3 Dact MD, Justificação dos projectos de ponto de Francês para
o 1º ciclo (1ª e 2ª chamadas)

Nov. 1963

A-APU-E.Sec-V-34 2 Dact. Prova escrita de francês, 1º ciclo, 1ª chamada 1964 Com corr. ms. MD
MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-35 2 Dact. Prova escrita de francês, 1º ciclo 2ª chamada 1964
A-APU-E.Sec-V-36 1 Dact. MD, Instruções para a classificação e cotações para a

prova escrita de francês, 1º ciclo, 1ª e 2ª chamadas
1964

A-APU-E.Sec-V-37 1 Ms. MD, Anots sobre experiência feita no 2ºB [certamente
com vista à elaboração dos pontos de exame]

26/11/1963 Com indic. do texto utilizado, vocabulário a
explicar e minutagem de leitura e respostas a
questionário.

A-APU-E.Sec-V-38 3 Dact. MD, Justificação dos projectos de ponto de Francês para
o 2º ciclo, 1ª e 2ª chamadas

Dez. 1963 Pp numeradas de 1 a 3
MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-39 1 Dact. MD, Instruções para a classificação e cotações da prova
escrita de Francês 2º Ciclo

1964 MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-40 3 Dact. MD, Prova escrita de Francês, 2º ciclo, 1ª chamada 1964 Com corr. ms. MD
A-APU-E.Sec-V-41 3 Dact. MD, Prova escrita de Francês, 2º ciclo, 2ª chamada 1964
A-APU-E.Sec-V-42 3 Dact. MD, Justificação dos projectos de ponto de Francês para

o 3º ciclo, 1ª e 2ª chamadas e 2ª época
Fev. 1964

A-APU-E.Sec-V-43 2 Dact MD, Prova escrita de Francês, 3º ciclo, 2ª chamada 1964
A-APU-E.Sec-V-44 1 Dact, MD, «Retroversão – Ponto Balzac»

[Francês, 3º ciclo, 2ª chamada]
1964

A-APU-E.Sec-V-45 2 Dact. MD, Prova escrita de Francês 1964, 3º ciclo, 1ª chamada 1964
A-APU-E.Sec-V-46 1 Dact. MD, «Retroversão – Ponto Flaubert» [Francês, 3º ciclo,

1ª chamada]
1964

A-APU-E.Sec-V-47 2 Dact. MD, Prova escrita de Francês, 3º ciclo, 2ª época 1964
A-APU-E.Sec-V-48 1 Dact. MD, Instruções para a classificação e cotações da prova 1964



escrita de Francês 3º Ciclo, 1ª e 2ª chamada e 2ª época
A-APU-E.Sec-V-49 1 Dact. MD, Retroversão – Ponto Lamartine [Francês, 3º ciclo,

2ª época]
1964 MD foi chamado a elaborar pontos de exame

nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-50 1 Imp. MD, Instruções para a classificação e cotações da prova
escrita de Português 3º Ciclo do ensino liceal, 2ª Época.
(Doc. 31A do MEN)

1964 A-APU-E.Sec-V-52
MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-51 2 Dact. MD, Prova escrita de Português, 3º ciclo, 1ª chamada 1964 MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-52 2 Dact, MD, Prova escrita de Português, 3º ciclo, 2ª época 1964 Com corr. ms. MD
MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-53 2 Dact. MD, Prova escrita de Português, 3º ciclo, 2ª chamada 1964

A-APU-E.Sec-V-54 1 Dact. Texto de Camilo Castelo Branco seguido de 3 perguntas s. d. MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-55 3 Dact. MD, Justificação dos projectos de ponto de Português,
3º ciclo

Jan. 1964 Com corr. ms. MD
MD foi chamado a elaborar pontos de exame
nacionais em 1964 (prova de redacção do Exame
de Admissão ao ensino liceal, Francês de todos os
graus, Português do 3º ciclo [actual 11º ano])
Cx.9-2 – MD, Passageiro Clandestino, Vol. II
RI-DA-2-24 – MD, Um problema de importância
nacional – A exigência dos exames,Diário de
Lisboa, 9/8/1963. (public. na 1.ª p.)

A-APU-E.Sec-V-56 1 Ms. Apontamentos MD - Reunião de Metodólogos Solto dentro da capa
laranja e

separador
A-APU-E.Sec-V-11

9/2/1972 A-APU-E.Sec-OE

A-APU-E.Sec-V-57 19 Dact. MD, Relatório sobre o livro de Olívio de Carvalho,
Méthode de Français, segundo lista publicada no Diário
do Governo III Série de 14/5/1964. Para o 1º ciclo liceal
[actuais 5º e 6º anos]

Dentro de capa laranja e
separador

A-APU-E.Sec-V-11
(1º conjunto de docs

indic. – separador «1.
Relatórios  sobre livros

didácticos apresentados
a concurso 1964 e 1967»

15/10/1964 Separador ms ML não digitalizado
Concurso livro único
A-APU-E.Sec-V-9

A-APU-E.Sec-V-58 4 Dact. [Olívios de Carvalho], Observações aos pareceres dos
relatórios de MD e Maria Emília Marques sobre o livro
de Olívio de Carvalho, Méthode de Français Para o 1º
ciclo liceal [actuais 5º e 6º anos]

s. d-
[1964]

A-APU-E.Sec-V-59 13 Dact MD, Relatório sobre o livro de José Guerreiro Murta* Le
Français au lycée, segundo lista publicada no Publicado
no Diário do Governo III Série de 14/5/1964. Para o 1º
ciclo liceal [actuais 5º e 6º anos]

15/10/1964 Separador ms ML não digitalizado
Concurso livro único
A-APU-E.Sec-V-10

A-APU-E.Sec-V-60 2 Dact. José Guerreiro Murta*, resposta ao relatório de MD
sobre o livro Le Français au lycée. Para o 1º ciclo liceal
[actuais 5º e 6º anos]

24/10/1964 Separador ms ML não digitalizado
Concurso a livro único
A-APU-E.Sec-V-59; A-APU-E.Sec-V-10

A-APU-E.Sec-V-61 3 Dact. MD, Relatório sobre o livro de A. Corrêa de Oliveira e
Joaquim Figanier*, Anthologie des auteurs français.
apresentado a concurso para livro único do 3º ciclo dos
liceus.

20/11/1967 Separador ms ML não digitalizado
Concurso a livro único
«O livro satisfaz plenamente às condições do
concurso» (MD).

A-APU-E.Sec-V-62 2 Dact, MD, Parecer sobre os livro de A. Correia de Oliveira e
Joaquim Figanier*, Anthologie des auteurs français e o
de Fernando Venâncio Fonseca La france littéraire
apresentados a concurso para livro único.

20/11/1967 Separador ms ML não digitalizado
Concurso  livro único
MD propõe que Anthologie des auteurs français
seja livro único
A-APU-E.Sec-V-61, A-APU-E.Sec-V-62

A-APU-E.Sec-V-63 9 Dact. Relatório sobre o livro de Fernando Venâncio Fonseca,
La france littéraire, apresentado a concurso para livro
único do 3º ciclo dos liceus.

20/11/1967 Separador ms ML não digitalizado
Concurso a livro único
«a orientação não é a mais consentânea com o
espírito do programa» (MD)
A-APU-E.Sec-V-62

A-APU-E.Sec-V-64 2 Dact. MD, Relatório do director do 1º ciclo [actuais 5º e 6º
anos]

Dentro de capa laranja e
separador

A-APU-E.Sec-V-11
(9º conjunto de docs

indic. Separador:
«Relatório e legislação

de Direcção de Ciclo
1968-1969»)

1968/1969 Separador ms ML não digitalizado
MD foi Director do 1º ciclo no Liceu Camões a
partir de 1963 - Cx.9 - MD, Passageiro
Clandestino, Vol II, p.176

A-APU-E.Sec-V-65 2 Dact. Decreto nº 38 812, Art.º 22. Sobre funções de directores
de ciclo

s. d.
[2/7/1952]

Separador ms ML não digitalizado
Transcrito por MD.
MD foi Director do 1º ciclo no Liceu Camões a
partir de 1963 - Cx.9 - MD, Passageiro
Clandestino, Vol II, p.176

A-APU-E.Sec-V-66 2 Imp.
(fotoc.)

Decreto-lei nº 330/76 de 7 de Maio (Ministérios da
Administração Interna e das Finanças, promulgado em
30/4/1976), Diário de república, nº107, pp. 1025 e 1026.
Sobre Diuturnidades dos trabalhadores da função
pública.

Solto dentro de capa
laranja e separador
A-APU-E.Sec-V-11

7/5/1976 A-APU-DN

A-APU-E.Sec-V-67 2 Dact. Inquérito a alunos sobre leitura Dentro de capa laranja e s. d, Separador ms ML não digitalizado



Policop
.

separador
A-APU-E.Sec-V-11

(10º conjunto de docs
indic. Separador:

«Inquéritos»)

.

A-APU-E.Sec-V-68 12 Ms.
Policop

Análise das respostas ao inquérito sobre leitura  em
quadros e gráficos.

s. d. Separador ms ML não digitalizado
A-APU-E.Sec-V-67
Ref. 10 escolas.

A-APU-E.Sec-V-69 5 Dact. Cópia. Inquérito (conversa livre) a uma trabalhadora
rural de 65 anos sobre alimentação e cozinha local.

s. d. Separador ms ML não digitalizado
A identificação do inquirido está riscada.

A-APU-E.Sec-V-70 4 Dact. Cópia. Inquérito (conversa livre) a advogado de 59 anos
obre considerações sobre a linguagem moderna

s. d. Separador ms ML não digitalizado
A identificação dos inquiridos está riscada
Alguns com anots ms.
Inquéritos do «Português Fundamental» ,
iniciado em 1970 pelo Centro de Estudos
Linguísticos, Lisboa.
Materiais provavelmente para as aulas de

«Técnicas de Expressão do Português» ( Fac.
Letras, 1978-1986 ou em aulas do Ensino
Secundário (oral/ escrito; níveis de língua)

A-APU-E.Sec-V-71 3 Dact. Cópia. Inquérito (conversa livre) a professora primária
de 29 anos sobre desmistificação perante os miúdos do
Pai-Natal, Menino Jesus e nascimento das crianças

s. d.

A-APU-E.Sec-V-72 4 Dact. Cópia. Inquérito (conversa livre) a guia intérprete de 25
anos (Faro) sobre  condução (acidentes)

s. d.

A-APU-E.Sec-V-73 1 Dact.
Policop

Questionário de 15 perguntas em francês s. d. Separador ms ML não digitalizado
Provavelmente teste-diagnóstico de Francês.

A-APU-E.Sec-V-74 178 Dact.
Ms

Maço de fls papel costaneira.
Textos de Literatura Portuguesa. Em duplicado.
Cada texto com nome do autor e alguns apontamentos
ms. O duplicado sem nome do autor.

Dentro de 2 cartões, fls
atadas com cordel

s. d. Materiais usados por MD em provas orais dos
exames de Português do 3º ciclo [actual 11º ano].
para identificação pelos examinandos de época
e/ou de autor dos textos.


