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MINISTERIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

outubro de 1953, convocada pela
CALDEME, para discussão do plano apresentado pelo Prof. Mário
de Souza Lima relativamente a um manual para professores secun
darios de português.
Reunião

os.;

em 6

de

Presentes, alem dos Drs. Mário Paulo de Brito,
Gustavo Lessa e Jesus Belo Galvão, representando a CALDEME, os
seguintes Professôres: Afranio Coutinho, Clovis Monteiro, Julio
Nogueira, Mário Pena da Rocha, Mário de Souza Lima e Sylvio E—
lia. Deixaram de comparecer: os Profs. Alceu Amoroso Lima, Gladg
tone Chaves de Melo, J. Phttoso Camara Jr. e Souza da Silveira,
tendo os dois últimos enviado cartas com apreciações sôbre o plª
no.

Dr. Brito, abrindo a sessão, diz que esta
tem
por objetivo ouvir pareceres e não contar votos, pois a delibera—
ção pela CALDEME sõ posteriormente será tomada. Lembra ainda que
foi salientada aos autores de planos a plena liberdade que teriam
para seguir ou não os programas oficiais. Finalmente, haveria tô—
da conveniência em que o plano visasse um volume unico. Deu em se
guida a palavra ao Prof. Mario de Souza Lima que disse pouco
ter
a acrescentar a justificativa apensa ao seu plano.
O seu intuito
e ajudar aos professores novos: estes frequentemente exigem dema—
siada materia. Nos concursos tãã verificado que os licenciados
ora dão aulas demaàiado elevadas, ora demasiado baixas. ReSpondenp
do à crítica do Prof. Souza da Silveira, enumera as diferentes pa;
tes em que divide o seu plano, para mostrar ser o mesmo praticou
Aparteando o Prof. Julio Nogueira acha melhor acrescentar "estudo
de radica s e de prefixos e sufixos gregos e latinos", não se li-“
mitando a prefixos e sufixos. Sabre isto trava—se discussão, ten—
do o Dr. Gustavo Lessa pedido permissão para perguntar se havia
conveniência em fazer um estudo à parte de prefixos e sufixos, Vig
to 0 significado destes estar involvido no significado geral das
palavras, o qual se aprende gradualmente. Houve ligeira discussão
0

;

a

respeito.
0

a

literatura

em

tando que ambas

Prof. Julio Nogueira acha que se deveria estudar
geral, e não só a portuguêsa e brasileira, saliensão muito limitadas. O Prof. Clovis Mbnteiro Obse;
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va que, em virtude do seu cargo, se tornou reaponsavel pelo
programa oficial, mas de fato dêste diverge em vários pontos;
por impossibilidade de comparecimento as deliberações da Cony
gregação, essas divergências não puderam ser levadas em conta.
Foi sua idéia, porêm, fazer da literatura um coroamento do es—
tudo do vernáculo, e isto ficºu no programa.
O

Prof. Julio Nºgueira, dirigindo-se ao

Prof.

Souza Lima, que com ele concorda, sustenta a necessidade de ser
feito, além do Manual, um livro de "Autores do programa", anotª
dos. Passa depois a tratar da necessidade de, através do ensi—

ministrar noções de civismo, de moralidade, de
cortezia, em vista do descalabro atual. O Prof. Souza Lima diz
que sempre partilhou dessa convicção, achando que deve haver
grande cuidado na escolha dos textos, para obter tais resultados.
O
Prof. Afranio Coutinho felicita o Prof. Souza
Lima pelo seu excelente plano. A idéia que tem sustentado é, po-

no de linguagem,

rêm, & separação do ensino da língua e o da literatura, dando-se
ênfase nesta ao ensino da teoria e não da historia literária.
O Prof. Clovis Monteiro acha excelente a idéia dos
Manuais, diz que ninguem excederia a competência do Prof. Souza L;
ma para a tarefa, embora compreenda que possa haver planos
com
orientação diversa. O essencial, em todo caso, esta no documento
,

“apresentado.

Prof. Sylvio Elia (Instituto de Educação e FaculFilosofia Catolica) acha necessário dar aos alunos uma com
0

dade de

,

preensão dos autores não somente contemporaneos, mas do passado tam
bém.

Prof. Mário Pena da
competência do Prof. Souza
O

centar:

a

Zá

Rocha

Lima é

diz

aereª
por todos reconhecida.
que nada tem a

.,
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ensino de Pçrçuguês n9 curso seoundarío",

Planq.dg

um

Professºr, apresentado
Manuais.de Ensino pelo Prof.,

manual do

â Campanha do Livro Didático e
Mário de Souza Lima,_

'

Introdução -,O ensino de Português no curso secundário: fina-M
lidades, cºmpreensã , método,
Parte I“ - A prática da língua e os exercícios de observação.
Parte
Parte

II III

A
—

Parte IV

—

análise

da

língua

e os

exercícios

V

-

reflexão.

conteudo lôgíco, o conteudo emocional e os valo—
res eatêticos da linguagem.
a
A teºria da Literatura, a história da Língua e
história da Literatura no programa do ensino secun
O

dârio.
Parte

de

O

domínio do professor de Português.

São

Paulo, julho de 1953

a) Mário de Souza Lima

A,
”O ensino do Portugues
no curso secundario"'—

:_

,

(Plano do manual do professor
apresentado pelo Prof;.Mãrio de Souza Lima)

EEB: º dgg ãº,

ensino do Português.no curso secundário:
lidades,—compreensão, método.
O

Capítulo
Capítulo
Capítulo

I-

II
III

Eazia_£

A

,
pratica

A

expressão

-

_

leitura

fina-

'.

da

língua

e os

, .
exercicios

de

a

observação.

oral.

organização do vocabulário.
- O estudo das significações derivadas: metáfora,
metonínima, sinêdoque.
Capítulo IV - Os exercícios de observação e descrição.
Capítulo V - O plano e o estilo da composição.
Capítulo VI - A nomenclatura gramatical.
A

e a

I;

Paggº
A

Capítulo
Capítulo
Capítulo

I

-

I
analise

da

língua

e os

!
exerc1cios

de

reflexão.

língua falada e a língua escrita.
II - A expressão verbal nos diferentes tipos de frase.
III - As relações entre as palavras na proposição e
entre as proposições no período. O problema da
análise sintática.
Capítulo IV - A explicação oral de um texto.
Capítulo V A dissertação moral e a dissertação literáriag
Capítulo VI - A explicação dos textos arcaicos.
A

—

Parte

III

conteudo logico,
valores estéticos da linguagem.
O

Capitulo
Capítulo

I

Capítulo

III

A

—

II

-

o

conteudo emocional

e os

linguagem afectiva.
A investigação do estilo.
Os problemas
da
Sintaxe e da Estilistica.
linguagem lógica

e a

expressividade e o ritmo. O ritmo da prosa 9 o ritmo do verso.
Capítulo IV-— A estrutura e a técnica dos gênerosliterãrios.
Capítulo V a-A-histôria do verso português.
_ A

.

Eâ£Lº__ll_I

teoria da Literatura, a histéria da Língua
e a história da Literatura no programa do ensino secundário."
Capítulo I ª A teoria da Litefatura.
Capítulo II - A história da Língua,
Capítulo III-“ A história da Literatura,
_

A

_

Bazºº
O

Capítulo
Capítulo

I_
II -

O

V

domínio do professor de Portuguêê;
estado atual dos problemas linguísticos.
o estado atual dos problemas literários.
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MINISTÉRCO DÁ EDUCAÇÃO E ISAÚDE

Rio, 17 de setambro de 1953

íZót7
Exmo. Sur.

Prof. Glovis Monteirº
Rua Ibitara, 147 — Laranjairaa
'

BESTA

Prazada

Prof. Clovis Rasteira

serviço que era se acha sob a minha áireção ven—ae
preocupandº, por incumbência do Diretor do Instituto naciºnal de
Eatudoa Pedagógicos, eu asaantar as bases para a elaboração
de
manuais destinaâes & orientar os proteasôrea secundários do país
qua estejam dispostos a aceitar as susgeatãea nêlea contidas.
Não disporiam, pois, de nenhuma ação coercítíva. Valerian pelo
seu nérito intrínseco e pela autoridade cultural de que genussea as seuª autores.
O

Para alcança! tal objativo; o primeirº cuidado
foi
incumbir a ºrganização dos planos de manuais & prºfessôres campº
tentes, aos quais se reiterou a necessidade de introdusir no púb
haves métodos dn.ansino, sem nsnhuma preocupação com os progamas
an as aeriaçães vigentes. Qrata—sa, pois, não de obter frutos
mediates, mas de lançar as solo aementes vigºrºsas.

;

Relativamente aos manuela de ciênciae naturais e aº:
con—
ciais, o enquema aprovado tem sido o de livrºs em que ao
tenham, ao lado do texto em linguagem accessível aos alunos (pa—
ra demonstraçãº de comº lhes deve ser feito o ensino e para ind;
ear o caminho aos futuros autores de livros didáticos),
textoa
adicionais para instrução dos profeséôrug, acrescidos ãe indica"9368 metodológicas minuciosas.
Quanto aos manuais para o ensino de

línguas, nada

i;

can assentado ainda. Acabam de ser apresentados os planos para
os manuais de português, francês e inglês, pedidos respectiva-aª
te aos Professôras Máriº de Souza Lima, da Paéuldgde de P11080fia da Universidade de Sãº Paulo, Raymond Van der Haegan, da-Fà—culdade de Filosofia d3 Bahia, e Jonh P. Tuohy, da Faculdade ao
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Filºsofia

da Ghiversidade dª São Paulo. Os três planos aliaram
considerivelnente entre 31 quanto ao método de tratar o problema.
A

fim

dá que nos possamos

orientar sôbre

o caminho a

seguir, rasolvemos convºcar rsuniães dc autoridadea de indiscuti
vel competência para tratar, nos dias 23, 24 e 25 do eorrente,às
horas da manhã; dos planos respect1Vaaente de português, fran—
eêa e inglês. Os autores dêssea planos forum cientificadca, por
6638130 de convite que lhes foi'expeâído, da neceasidade da rat;
são ulterior doe mesmos por outrºa profissionais.
9

fazer

caloroso apêlo a V. 8ª a fim de quª
praste o seu autorizado e valiºso cºncurso & discussão do plane
do manual de poràuguês, comparaﬁendo à reunião do ªia 23. Fara:
para ela convidadas, além de V. Sª 0 do Prat. Mário de Sousa Lina, os seguintes professõrus: Afraniº Coutinho, Alceu Amorºso
Lima, Alvara Ferdinando ãe Sousa da Silveira, Joaquin Hatoum Ca—
mara Jr. 8 Serafim da Silva Kato.
Venha

um

Comparàcerâo também os repreaentantes dêste

Junto lhe envio

o

plano referido &, ãentrc

eerviça.
em

breve,

lhe reneterei os referentes às ºutras matérias.
Antecipando as mais cordiais agradecimentºs,
crevo—me com

Quito aprêçº,

x., 1251
Mário £2310 gb Brita
Diretor Executive

Av. Marechal Câmara, 160
1‘91: 42—1477

-

salas gºl/904

subs—

Rio de Janeiro,

lb

de setembro de 1953.

Prezado Dr. Mário de

Brita.

Recebi a nenresa carta de V. ss., datada de 15 de cºrrente, e nuito
no desvaneceu o convite que nela vem feraulade. E, sem dúvida, um alto
prazer concºrrer na medida de linhas fªrças para a melheria do ensino no
país o colabºrar ces uma autoridade em aasuntes pedagógicos da estatura
moral e intelectual de V. Sa.
sucede, infelizmente, que acabe de ser submetida a uma delicada e len—
ga eperagio cirúrgica, e, de volta ni quatro dias de hospital, tenha, por
prescricao medina, que ficar em repãuse em casa durante un mês. Vejo-ne,
por isso, com grande mágoa, compelido a excusar—ne da reuniãº de 23 do cer—
rente, para que V. Sac le convida.

quero, entretanto, deixar de emitir a títule precário uma opinião,
talvez possa ser pertinente para os debates.
O plano para o Manual de rertuguês, elaborada pela Dr. marie de Sol:;
Lima, parecen-ne plenamente satisfatório, ressalvada (é claro) a maneira
por que ferem tratados os seus diversos itens. 0 fate de divergir des pla—
nes para os Manuais de Francês e Inglês é explicável e até inevitável.
A finalidade, a cenpreensãe e o métºdº ne ensino das línguas estrangeiras sãº muito diferentes das que se inpíem ne ensino da lingua mater—
na. Naquelas, o objetivo é intrºduzir e aluno nun sistema linguístico que
êle desconhece. Nesta, o alunº já possui o sistema e a prática linguisti—
eu como seu meio natural de expressão. O objetivº de ensino é -— alé- de
apurar algunas práticas consideradas vulgares pela tradição e pela nerna
social -— dar ao aluno consciência da estrutura gramatical, ampliar o domínio do instrumento linguistics pelo estudº de vecabulirie e das construçíes de frase, e enriquecer a capacidade expressiva pela exploração
dos recursos estilísticos que a língua naterna permite.
Não

que

plano de Dr. Mário de sousa Lima parece—ne abarcar Dem êsse
essencial aspecto a ser ebjetivade pelo prefessrr, e se pres—
ta & elaboraçãe de un Manual de ótiss erientaçío.
Lamentº terem de ser essas cºnsiderações a única cºntribuição que no
memcnto posso eferecer a V. sa. ee respºsta ae sewu nenroso e grato cen—
Ora,

tríplice

o

e

Vite.

Sempre se seu

disper,

soa de V. sa.

adm.ª'at.º ebr.º

MtNlSTERIO DA EDUCAc/Ic E SAÚDE

819, 15 do

"tmn de 1953

m. sr.
Prof. Afranio Cºutinhº
Em Paulo

m

Mam, hl - kum

.mm Pref. Amaia Coutinho:
um

m

áiz'eçaay
se acha nab a
de Diretºr ao Institute la—
pit-tocavam, pºr
“matar as bases para a ela.:
cional de Estudos Pedagogmos,
bol-açaº do mumia dostiaªdes a orientar as professoras suomi
rios de país qu. esteja: dispostas a aceitªr as sugestão: gale:
açaº eoereítiva. Ya—
cºntidas. Bao diaperiu, pela, de
lethal pola seu mérito intrínseco & pela antenada cultural. &.
qu' ganas“ os seus autores.

mn

a serviçal; que

mma
a

W

tal objetivo,

,

prius-im cuidªdo
fºi lambia & armizaçío dºs pkaes ele anuais & prºfessªr“
cºmpetentes, aos (mais se reiterou & mossidade de iatroduzir
de ensinº, na nenhum preocwaçío con as
no país mas
progrma eu as «nações fixam». Trata-so, pela, não de ab—
tor frutas mantos, as de lançar ao solo amante: dam-out.
'Rehtívanente aºs anuais de ciências naturais
Í- «clan, a “quem aprºvadº m 31:10 e de livros o: que to em
tenían, ao lado do texto em lingnagen aceessível aos aluno: (pªra dmnstraçâo do em 12m clove ser feitº o ensino e para ind;
car a caminha aos futurºs autores de livros Mânica), tutº:
funcionais parª instruçãº dºs professor”, acrescidos de indicª-—
Para alcançar

&

35t

.

goes netodolêgícas ninucíasas.

mi:

mm

de línguas, nl—
para 0
ªssentado ainda. Acaba! ãe ser apresentadas as planos
da
para os anuais de português, francês e inglês, pedíçies'rupeetj,
Lila, da. acuidade de l'i—
vamu aos Professâres Ilário do

tim

Quanta aos

8m

}.osofia da winx-sidade de ªo tania, Rama Var: as: Eugen, eu
Pneuldaâ. da ”Josefa as Bahia, e John F. runny, da Faeuldadc
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-2
do

Filosºfía

fera

..

ªhívemldade do São Paulo.
cºnsiderªvel-ont. entre sí qmnto
dn

Os

três planes di,-

» título do

tratar

a

pit-92:10.3,
A

£1: de

que

winter 33am 5 oa—
temiª" de autoridade: do

na: passam

azul:, resºlvem: cenvo’car
Mimtínl cºnstªtei; para tratar, nos
cox-rents, is 9 hºras aa mnhª, dos planos

‘Iinho

a

dias 23,

23; e

25

do

respectivamente de
pºrtugªis, francês a inglês.. as autores dêsse: planas fara!
eiaatlfíeados, por ocasiãº do emit. que lhes foi expedido,
da neessiâaançda revisªo ulterior das mm; per ºutras pro'

naciºnais.

usª tin

a
Venha fazer an calei-m 313310 a
do
5 discusão aº
qm prata a seu autorizado & valiam
planº d6 annual do portaguSs, compara—zuado ã rami» do dia 23.
Para para ela convidadº:, _alê'm de 7.3! e do Prof. Etária de ªq;
Lila, os seguintes professêreszyálceu herege mm, Alvaro
da Souzª an Silwan, Joaquin Kata-so Guara Jr. e &;
fla Silva Basto.

meme

”.

radiante

ran.

*

emanavª:

tanks: ºs representantes dêste se;

Viçº:
Junto lhe cana“ e plano referido,» dentro ou
bravo, lha tentarei os "famintos ªs outras ntêrías.

atuam os nin cºrdiais agradeeinntos, sub;

cmo—n—

m mite apl-ªço.,

raíz—1a

Paula de

Britº

Diretor Executivo

Av. lirachal can”, 160
1.1.3 [12—t
.

-

sala.: 991/9024

MNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

E

SAÚDE

Rio,

15 de

10mm do

1953

liz-o, Sr.
Prof. Alem Amma Lm
Ruª Dºna

m

Karim,

3139

«—

Bºtafºgo

Prando Prof, humm mm:

am

e serviçº/,( que era so
so}: a. minha diregim.
ven—so promàpàada, per
do ureter dc Institute la.—
cioml de Estudºs Peaagégicas,
“santa:- as bases para a elabenção do mumia dcstimdu a orientar os profussêres secmdé
rios do país que este:—&. dispostos a aceitar as' sugestões n51“
cºntidas. Bªo dispara:, pois, de netman açâo cºntrºlava. Ya—
leria: pelº seu aí:-ito intrínseco pela
dc
que 3038390: os seus sutures.

mma
'a

:

Para

foi

danger

ta}.

“mm “Rural

objetivo,

o

,

primeiro cuidªdo
& pratessêre:

m1:

“ºrganização dos planºs de
coupe—tentos, aos quais se reiterºu &. necessidade de intrºduzir
no país nºvºs métodºs de ensinº, se: nenhum preocupação can os
1301113311-

a

ºu as seringªs: vigmtu. Trata—se, pelª, não de ob—
ter frutos nudist-.98, nas de lançar ao solo senate: vigorºsas.
Behtimte aos manuais de ciências» naturais
e sociais, o osqnou aprmdo to: sido a de uma em que se een
tenham, ao Lado do textº em linguagem acessível aos alunos (para. demºnstraçãº do em lhas deve ser feito o ensinº e para ina],
ca:- o cantinho aos
autores do livros áídâ'ticos), textºs
naciºnais para instruçãº dos professârea, acrescidas do indicações ntedolõgíeu ninnciesas.
mto aos anuais para o ensino do línguas, hacia
neon assentado ainda. Acaba: de ser apresentadºs os planos parª.
os anuais de pºrtuguês, francês o inglês, pedido: raspa—,naruto aos Professâras lírio de Souza Linn, & Faculdade de Filosºfia
da ºnívcrsldade de São Paulº, Ram Van der Baena, d3 Faculdade
progra—as

mm

_

de

Filosºfia

da

Bahia, e John

mm,

da Faculdade de

Filosofh

.
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dl Muniz-hãº

ao

rival-nta mm

Sis Paulo.

51 quanto um

:1:

..

Z

ºu trªs plums ditam contidométodº de tratar « lambia.

ºrientar sªbre 0 eª—
um: definitivo a seguir, resolveu»: coavoear maniªs: de autoridndss an indiscutível cºmpetência pan tratar, nas dm ZS,
Zá; & 25 do corrente, $: 9 horas && anahi, das planes respºnsa
mto do português, tramª: e inglês.. ªs autºras dêsse: “planas
&

do que nos passages

tem ciatífíaáu,

por ocasiãº do emita
da, d3 megawatts: da revisão ulteriºr 403

Cinza

mas foi expedj.
por ºutro: pra

um

naum“.

m

fazer m alarm apéle a v.5: a
do que
prata e m autºrizadº & valiºsa amem-se ; ãiscnssíía ão piano
g.
&.
empancméo & temia ele dia 23. Fom
pªra ela convidados, alí: do 7.83 e do Frat. 357310 de 30m Lint,
as seguintes profanª—res: Afranio Cªntinho, Alvarº hmmm ªo
8m an silveira, Jºaquin llama Samara lªr. : Sox-util & sua.
’fenho

ml W3,

htc.

'

Wma-Eo 3&5: as mulatas“: ﬁat. 392-viçº.

_",

lho

«‘t lhe envio º plus reta-ida &, dentro
rattan}.

os

terem“:

Antecipando os

cravo—a can

mite

ªs ºutras usuárias.

ni: cardhi: agradeeimntos,

aptªs-,a,

sia-ia Paulo de Brito

Diretor &eautivo

3&l
cintra,
Toldº—1h”

Av.

160

——

ou br,,

alas

9611913:

subª
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Rio, 15 do sets-bro de 1953

Sr.
,3. hinata Ferdinandº
Com vam, 3 -

Exma.
P
"

m

,

de Santa da

amam

Silvaàra

Fretadº Prof. Sana: an Silvuírn:
e serviçqg'qae era se aehn sab a link: direqﬁqr
van—So prneeupanâe, por incumbência ao Diretºr ªo Instituto llena
nal de Estudos ªeáagágiºas, un asseatnr as base: pars & elabora —
gia de manuais destinadºs & oriuntnr os prºfessêros secnaáíríos do
país que estaja: aispocto: & aeeítzr as sugestões nêles contidas.
disyorínn, poís, as amnha-n açâº eoarcítítn. Vhloríam polo
seu náríto intrínsecº o pull anzorídndc eultuzal de gas ;ºzaaaon
os seus ªutºres.

lio

til

Part alcançar
ºbjetivo, a primeira cuidadªfoi incunblr a ºrganização aos plana: e. nnnunís & protozsêres eq;
pctantes, aos qntls so reiteroa & aacoasidade de introduzir an
país novos lítodoi do casino, sun assault preocupagie can os pragruuas ou as ggyíaçãoa visuatas. Trata—aª, pais, não de obter rna
to: inndiata¢,' lançar no solº sensatos vigorosas.
Relativamante so: nanuais &. ciências naturals e
socínis, o esquolt aprovada ton sidº o de livros o: que se cante—
aki:, no 1849 da tcxto lingnngcn aceessível aºs alunos (para Q3
nonstraçao do cano lhas deve ser foito o ensino para indicar o
sininho aos futuras autoras do livre: diâíticoa), texto; adicionªis
part instruçío dos prºfessâre: acrescidas de ináíceçãas natodolãzi—
cªs minuciosas.
Quanta aos nannnís para o ensino de línguas, Bidª
ficou asaeatadº ainda. âsnbax de ser apresentados ºs pianos para
os nannaís de pºrtugais, francên e inglês, pediéas respeetivanants
aºs Professôres Bário do Sºuza Edna, da Fªculâada de Filºsofia dª
Universiâado do são Paulº, Enynaad Van áer ﬁaegon, && iuldaéo do
Fílenetía da Bahia, . Jahn !. Tacky, da rhculdada de Filesorin dª

.:

_

.
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Mªturidade ao São Paulo.
vamus. atx-o sí quantº na

Os

planes

dita-u

tratar

causador;—

pronoun.
nºs pesam: orientar sôbre o

àêteán dº

o

fin da qm“
aninha dcfmitivo a “gnu, manitª—os 3mm:- reuniões de
autºridades da Misatíval camatêmía para tratar, nos dia:
A

,

tri":

as 9 harªs da manhã, das planos ros—de pºrtuguês, francês e 111313;. ºs autºres dos—
que
sos planes fora: científieades, por ocasiãº do cºnvite
111:8 foi expedido, as. massinha. da revisªo ulterior das no;

23, 2h

o 25 de

pºstam“

caveats,

In:

par ºutros prºfissionais.
“nãº fazer m calorosa apelo a V .83 &
a. qm prato e seu autºrizado o valiºso cºncurso & aiscunsae
do plane do nam]. ao pºrtuguês, compareeendo & reuniªº do
dia 23. Parª: para ele cºnvidadas, ala de V .Sª de Prof.

fil

.

Éric

ãe sºuza

os seguintos

&»e Em, Joaquín

m,
da

Lia,

Alem
sua neto.

prºfessªr“: Afraniº Cantí—
Katana câmara Jr. e Serafin

Maracanã» mm;-

as representantes dªnte

”wig-o.

a

Junta lhe envio o planº referida a, dentro
breve, um rastereí as referentes is ºutras intimas.
Antecipanáa os n13 cox-din: agradecinentos,

subscrevo—no

cal mito carniça,

Mªria Paula do Brito
Diretºr Executivo

Av. na:-uem;

Tª.:

cit-nn,

hid-£177

160

- sans

901/901;

