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Cx.12-037 44 Imp
ms

21,5 x 14 cm Out. 1926-
Jul. 1933

Caderno Escolar Fls. Agrafadas em caderno
Classificações obtidas da 1ª à 7ª classes nos
Liceus de Camões (1ª à 3ª), Gil Vicente (4ª ao 1º
período da 7ª), André Gouveia de Évora (2º e 3º
períodos da 7ª).
Com 3 fotos MD (as dos dois primeiros ciclos são
iguais)

Digitalizadas as páginas preenchidas
Curso do Liceu (actuais 5º ao 11º anos)
MD foi acabar a 7ª classe (11º ano) a Évora, por ter
ido viver para casa de uns tios, em virtude da
morte da mãe.
Cx.5 – MD, «Reflexões de um professor sobre
escola e socialismo» – livro inacabado
MD, Autobiografia
MD, O quê? Professor?!
PP051. A-Arm1-Cx.53-GV – MD, Memória
desconexa, in Antigos Alunos do Liceu Gil Vicente,
Maio 1962
A expo da CA-CMD «Escolas: reaprender e ensinar»
inclui um painel sobre a passagem de MD pelo
Liceu Gil Vicente, onde foi aluno de Câmara Reys*

Cx.12-038 3 ms 33 x 22 cm 1926-1927 Herbário Pp com furos, com folhas de plantas coladas,
algumas desaparecidas.
Trabalho escolar de Mário de Assis Monteiro na
1ª classe do Liceu Camões (actual 5º).
Capa desenhada por MD, com indic. ano, turma
(1ª,  5ª) e o número do aluno (153).

Cx.12-039 60 Imp 23 x 17 cm 1933 As feras e os cordeiros (fábula
trágica) - livro de curso da 7ª de
Letras do Liceu de Gil Vicente*

Livro composto e impresso no Atelier Gráfico (pp
não numeradas). Caricaturas e quadras
dedicadas a 7 profs, 19 alunos (um é MD -
«Mário Assis Monteiro») e 1 empregado. Nota
introd. Fidelino de Figueiredo*.

Digitalizada capa, nota introdutória e p. MD
(caricatura e quadra.)
Cx.12-037 – MD não concluiu a 7ª classe no Liceu
Gil vicente.
CA-CMD-PP043. A-Arm1-Cx.48-Pr - Prisma n.º 1,
Jun. 1933. Jornal académico feito a partir do Liceu
Gil Vicente com dir. Assis Monteiro (MD) e Jorge
Domingues. 1.º e único número onde MD
colaborou. Saiu depois de MD ter ido para o Liceu
de Évora onde acabou o curso do liceu.
Cx.5 – MD, «Reflexões de um professor sobre
escola e socialismo» – livro inacabado
MD, Autobiografia,
MD, O quê? Professor?!
PP051. A-Arm1-Cx.53-GV – MD, Memória
desconexa, in Antigos Alunos do Liceu Gil Vicente,
Maio 1962
A expo da CA-CMD «Escolas: reaprender e ensinar»
inclui um painel sobre a passagem de MD pelo
Liceu Gil Vicente, onde foi aluno de Câmara Reys*

Cx.12-040 48 +
capa
92 +
capa

Imp 21,5 x 15,5 Mar. 1932
e 1933

Novos de Portugal, nº1 e nº 2 Boletim do Núcleo de Propaganda Educativa
N.º 2 inclui «Visita do “Orfeão Académico de
Coimbra”», ass. Assis Monteiro (pp 77-78)

Digitalizadas capas e pp onde figura o artigo de
Assis Monteiro.
As cotas dos docs estão incorrectas nas
digitalizações. Corrigidas depois da digitalização.
MD foi redactor do boletim do Núcleo de
Propaganda Educativa

Cx.12-041 20 Imp 20,5 x 15,5 cm 5/4/1959 Catálogo das exposições
bibliográfica e artística dos
antigos alunos e antigos e
actuais professores do Liceu
Nacional de Évora

Pp não numeradas + capa agrafadas (imp.
tipografia Diana-Évora,.
Contém lista de livros de MD em exposição

Digitalizadas capa, contracapa e p. com lista de
obras de MD que figuraram na exposição.
As cotas foram apostas aos docs depois da
digitalização.
Encontrada dentro do catálogo carta-circular dact.
de agradecimento da Comissão Central
organizadora das Festas a MD , retirada e incluída
na Correspondência (DOS.1-9-10)


