Nº
pp

ms.
dact.

Autor

1
2

dact
dact

MD
MD

Título
Plano da obra

Cx.5-003

1

dact

MD

Cx.5-004

26

Dact
Ms
(Correc)

MD

Conclusões e teses
menores
Redacção do 1º
capítulo
I - O quê? Professor?!

Cx.5-005

43

Dact
Ms
(Correc)

MD

Redacção do 2º
capítulo II – A longa
noite

Cx.5-006

7

Dact.
Ms

MD

«Mário Soares (Maria
de Jesus) retirado do
original»

Cx.5-007

2

dact

MD

Cx.5-008

3

MD

Cx.5-009

1

Dact
Ms
(corr.)
ms

«último capítulo da II
parte: A longa noite»
«para o capítulo: o
professor»

Cx.5-010

8

Dact
ms

MD

Cx.5-011

1

ms

MD

Cx.5-012

4

ms

MD

Cx.5-013

4

dact

MD

«Revolução, reacção e
unidade»

Cx.5-014

15

Dact
ms

MD

«III. 3. Cruzar os braços
até….?»

Cx.5-015

8

Dact
ms

MD

«III. 1. b) a grande
confusão no ensino»

Cx.5-016

2

Dact
ms

MD

«Início da última parte
Rumo ao Socialismo»,

Cx.5-017

2

Dact
ms

MD

Cx.5-018

«Diálogo de surdos» e
«Ensino e Luta de
classes

1

Dact

MD

Cx.5-019

1

Dact
ms

MD

Cx.5-020

1

Dact
ms

MD

Cx.5-021

1

Dact

MD

Cx.5-022
Cx.5-023
Cx.5-024

1
7
2

MD
MD
MD

Cx.5-025

13

Dact
Dact
Dact
Ms
Ms
Dact

MD

Sobre o livro
«Bibliografia»
revolução, cultura,
ensino
Notas

Cx.5-026

2

ms

MD

«Chama-se crime»

Cota
Cx.5-001
Cx.5-002

MD

Título /Assunto

«IV-1. Cultura e
revolução»
«IV. 2. Rupturacontinuidade»
«1. A revolução do 25
de Abril»
«1. A revolução do 25
de Abril»

«para o capítulo sobre
cultura e ensino, o
problema dos
trabalhadoresestudantes»

Descrição

data

Reflexões de um professor
sobre Escola e socialismo
Inédito. Incompleto.
Dois capítulos aparentemente
concluídos.
O 1.º capítulo e o plano da obra
foram publicados por Abril em
Maio – associação cultural, em
2001, no ciclo «A propósito da
obra de Mário Dionísio» e
republicado pela ESE Lisboa em
2009, com o título «O quê?
Professor?!»
CA-CMD-A-1-2-19 (Bibl MD-ML)
- MD, O quê? Professor?, Abril
em Maio, 2001, col. Textos
Roubados n.º 2 - 1.º capítulo de
livro inacabado de MD
Reflexões de um professor sobre
escola e socialismo.
CA-CMDA-1-6-31 - Reedição
pela ESE de Lisboa, 2009
Reedição:
CA-CMD-A-2-3-57 - MD, O quê?
Professor?!, com nota
introdutória de Rui Canário,
Casa da Achada-Centro Mário
Dionísio, 2015, col. Mário
Dionísio, n.º 8 (Foi dada à
colectânea o título do 1º
capítulo deste livro)
Alguns extractos do cap. II
foram publicados:
Cx.17a - 016 - Revista Abril em
Maio: numero zero dois, 2001,
Edição Abril em Maio na altura
do Ciclo Mário Dionísio

Pp 27 x 21 cm., com acrescentos
colados, numeradas de 1 a 23, dentro
de capa de papel almaço com título do
capítulo
Pp A4 (algumas da dimensão das do
capítulo anterior), com acrescentos
colados, numeradas de 25 a 60, com
repetição de números, dentro de capa
de papel almaço com título do capítulo
6 recortes dentro de folha dobrada com
o título. 5 colados uns aos outros

Pp papel cinzento 21,5 x 17 cm. Com ass.
MD e título
Pp A4 dact. (no verso de teste da cadeira
de Técnicas de expressão do Português –
3/7/1982). Com título
P. A5 com o título
3 pp A4 dact. + 4 pp A5 ms com
cabeçalho do Secretariado da Reforma
Educativa, reunidas pelo título
P A5 com o título que reúne Cx.5- 012 a
021
Pp A5 com cabeçalho Secretariado da
reforma educativa, reunidas com outros
documentos
Pp A4 com título, reunidas com outros
docs pelo título «1. A revolução do 25 de
Abril». As duas primeiras são doc.
datado de 12-15/3/1975.
7 pp A5 + 6 pp A6 com cabeçalho
Secretariado da reforma educativa, com
título, reunidas com outros docs pelo
título «1. A revolução do 25 de Abril»
Pp de tamanhos vários, com título,
reunidas com outros dos no título «1. A
revolução do 25 de Abril»
Pp papel cinzento 21,5 x 17 cm, com
título, reunidas com outros docs pelo
título «1. A revolução do 25 de Abril»
Pp 27 x 21 cm com títulos, reunidas com
outros docs pelo título «1. A revolução
do 25 de Abril»
p A5 com cabeçalho Secretariado da
reforma educativa, com ass. MD,
reunida com outros documentos pelo
título «1. A revolução do 25 de Abril»
P recortada com indic., reunida com
outros docs pelo título «1. A revolução
do 25 de Abril»
Recorte com palavras de ordem – 1º de
Maio 1977, reunida com outros
documentos pelo título «1. A revolução
do 25 de Abril»
P. A4. com redacções de 1977 de alunos
sobre o 25 de Abril, reunida com outros
documentos pelo título «1. A revolução
do 25 de Abril»
P. A4
P. A4 dentro de folha dobrada com título
P A4 frente e verso, em 3 colunas
2 pp papel amarelo pequenas + 11 pp
A5 dact. com cabeçalho Secretariado da
reforma educativa, com ass. MD, uma
datada de 1975, reunidas por clips.
2 pp A5 de notas com título e indic.

Observações

Foram retirados os clips que
reuniam pp.
Foram deixado os agrafes que
reúnem pp.
Cx.5-004-12 foi digitalizado com
nota que estava presa com
clips.
Cx.5-004-19 foi digitalizado 2
vezes, dada existência de textos
colados e de uma nota que
estava presa com clips.
Cx.5-004-23 foi digitalizado em
2 partes, dada a sua dimensão.

12/6/1977

1/5/1977

Ver

M.S. era filho do director do Colégio
Moderno onde MD foi professor.
Há ref. M.S. no Arquivo (Corresp, RI,
diários, fotos…) e livros na Biblioteca
MD-ML
MD escreveu sobre M.S. (ver
bibliografia) e participou com ele em
sessões públicas.
AP-OBJ0092:- Lenço datado de 20
Março 1968 e papel com nota MD:
«Partida de Mário Soares para S. Tomé
- Lenço com manchas de sangue»
(carga policial).
Maria de Jesus/Maria Barroso, nora do
director do Colégio Moderno onde MD
foi professor. Mais tarde seria directora
do colégio.
Há ref. M.J./M.B. no Arquivo (Corresp,
RI, textos. Programas de recitais e
espectáculos …)
MD escreveu sobre M.B. que recitou
poemas MD e dedicou-lhe um poema.

Cx.5-027

2

dact

MD

Notas

Cx.5-028
Cx.5-029

2
7

ms
dact

MD
MD

Cx.5-030

1

ms

MD

Cx.5-031

19

ms

MD

Cx.5-032

10

ms

MD

Cx. 5-033

5

dact

MD

Cx. 5-034

17

ms

MD

Cx.5-035

3

dact

MD

Cx.5-036

11

MD

Cx.5-037
Cx.5-038

7
1

Dact
ms
Dact
Dact

Notas
Cronologia: ministros
da educação de 1910 a
1970
Lista cronológica de
artigos publicados na
revista Labor entre
1957 e 1964
Datas, leis e factos do
ensino durante o
Estado Novo
Despotismo iluminado,
século XIX e reforma
Carneiro Pacheco.
Estatuto do ensino
secundário de 1931
(extractos).
Repressão no Estado
Novo
«Fernando Andrade
Pires de Lima»
«Leite Pinto».

Cx.5-039

1

Dact

MD

Cx.5-040

2

Dact

MD

Cx.5-041

43

Imp

Cx. 5-042

1

ms

MD
MD

MD

«Veiga Simão».
«Revisão dos
programas depois do
25 de Abril»
Conclusões da reunião
de 20 de Maio [1974]
dos professores
metodólogos e
assistentes do ensino
liceal (zona sul)
«situação do
professor»
(miguelismo e
liberalismo).
Diário das Sessões (I
série, número 36 de 9
de Março de 1979)

«para a parte final»
2pp A5 agrafadas, com ass. MD, com
cabeçalho Secretariado da reforma
educativa.
2 pp A5 reunidas com clips
Pp numeradas, papel cinzento 17 X 21,5
cm, em colunas.
CA-CMD-A-Arm.1-Cx53 Lab; C-1-1 Lab Labor: revista de ensino liceal, dir. José
Tavares e Álvaro Sampaio, Aveiro:
Liceu de Vasco da Gama, 1926

P A4

Pp A5 (A4 dobradas ao meio). Notas
com com ref. fontes
Pp A5 (A4 dobradas ao meio) reunidas
por clips. Notas com datas
Pp A4 reunidas por clips.
Pp A5 (algumas A4 dobradas ao meio),
reunidas por clips.
Pp A4 reunidas por clips
4 pp 21,5 x 17 cm + 6 pp A5 (A4
dobradas aos meio) reunidas por clips.
Pp 21 x 17 cm
P A4
A-APU-E.Sec-OE (orientação de
estágios)

P A4

Pp A5 papel amarelo

Fotoc. A4. Agrafadas. Com subl. MD.
2 linhas incompletas pertencentes a
outro documento.

9/3/1979

Não digitalizado

