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No dia 
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S 
' / 

■4' . ■ ► •» 

»J 

! : ? v í ^ 

; f / f 

nwluiu o exame de 

I' fui 

^■^M 
li: 

a Ji.» j ' -

. /" dia iJc 
exame de 

a Jimtl 

Çualiftcação ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L." a fl.» 

efoi 

a //.-

dr 

"hiiu 0 exame de 

> 

foi 
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■̂r̂  
■mii^ptp i^mnEP" 

TNÍ ■ ^ 

os;̂  natural de M w 
'(%í^y^u>(^i 

I 

M^'(>o vv^ CojiDeJho de '^Ucfi/^^ 
I i 

, filho c/é==^. 'ML a t^^lrf^_ l/rc . ,C, 

de  

=M-^I--

^̂  EXAMES 

curso de ■'•m 
">'it<i no lv//W> de 

de 192 No dia tit' 

li)2 COIICIHÍII O exame de 

0 
'I f/f 

2." p. 

de 192 

$ 

I' foi 

édia final 

lijicação 

.Voidîa de 

,ir li)i concluiu o exame de 

é 

m 

^'»t de . 

nscrito no curso de 

fianie '■m de 

\ inscrito no curso de 

pifreii .aiiiic cm ,lr 

de 192

d. L.o (I / / / 

í ^ 

11} r l rf .. e )oi 

Mid Mal 

fiialificação 

id. L." ' a il.» 

\ 

No dia de I 

192 concluiu o exame\ 

No 4' 

f ! 

de 192 

$ 

'cfjtíenpia no L." "jtr 

c foi 

pfédia Jimit 
/ 

2." p . 

'■^m 

Km de I 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em df 

'■requencin no I^o . „ ^/, 

^ 'Vualijicaç 
fid. L.o 
V 

cacao 
a //.' 

Média 

•"te ■le 

de lit iKiu o exame de 

^ej' 
Média Jtiutt 

Qualijiiaç(w '•''ficaçãd 

Fid. L." . a Jl. 

de 192 K 'j/U 

il ;... de 192 

foi inscrito no curso de 

/Requereu cravie em de 

de 192 :\ , ^'" '"" 
j de 192 concluiu « e.rami 

.1 
de 192 

/." p . 
$ •> II 

/'• $ 

Frequência np L." 

J."p. ■ ^ . 
n fl: 

o " 

de 

do no curso de 

nc em dp 

de 192 

$ 

a no L.o 

$ 
<i / / . " 

dr /!hJ 

2.^ p. ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm 

Frequência no L. 

/.'! p . $ 

de 192 

c Joi 

Média final 

Qualificação 

\ Vid. L" (I P 

No dia de 

de 192 concluiu o 

de 192 

Em de 

JOI Inscrdo no curso de 

■quereu crame em de 

de 192 

uencia no L.' "Jl. 
•-><' 

(/(' /.9; 

$ 

Em de 

foi insciito no curso de 

''creu exame em: jd^ 

pieucia no L." 

ejoi 

Média final 

Qualificação . 

Vid. L." (i 

No dia 
de 192 concluiu\e 

No dia dl, 

de 192 concluiu o 

e fui 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." u'Ji. 

No dia dd 

de 192 conclu'" -, 
ume de 

r foi 
Média final 

Qualificação 

Vid.' I/." ..■.;;::.^i^}:fi. 

No dia dr 

de 192 concluih o exume de 

v> •> 
$ 

efoi \ 

Média Jinal 

Qualificação 

\ Vid. L.« 

de I9k 
de 

de 

"Jl.' 

de 19k 

2."p. $ . 

piscrit(i^i;i^so de 

uiifii exume em , ,/, 

de 192 
^No dia j 

V ' de 192 co7icÍ<lf 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

i,|i de 192 concluiu o exame de 

Ur de 192^^' 

'que/icia no L. 
i.'^ pr ^ 

afi. 

'j « 
$ 

1 "̂ ' 
I Média Jinal j 

j Qualificaçãoj 

\ Vid U" 

c foi 

jj Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a H.^ 

■ijfpT-.-ír i n a 
- , T U J -

A' dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o ' a fi.

No dia 

•em. 
S 

r 

No dia ' de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média f ■' ■■■. *.'r.-:i?« -̂

Qualifi 
Vid. . a Jl.» ' y • 

.7o dia 
luiime de 

c foi 

a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl, 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 
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Nome / / 

..° de Mat.'' n.° fl. as 

/ ; 
Ij! 

m : 
de idade c/ev/ V70S, nah 

INSCRIÇÕES 

Â_ /M4í^ 

r 
i Conce/ho de 

M= 
, fliòo de 

EXAMES 

/ ; -

rv 

LllL.ar..:^!'. 

'm .à de . ŒlLltti'^ ^ 

TOI inscrito no curso de 

Requereu exame em ' dr 

Frequência no Ij." « //. 

de 192v 

de 192/ 

2." p. 

Em i^ de /i de 192. 

foi inscrito m^urso de ̂ ^^^ L /.. 

Requereu exame s«</ . de ï 

¥ 
Frequmciuno L.",. ., a fi* 

Em 0 de. . \_^ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exi\me em de 

! Erequenci(i^noJj,o^ 

£íí>; Jl$lfV 
<, I I . 

Em i) de ii. 

foi inscrito no curso .de 

I / 

t ri  
Reqaereti exame em de 

Frequência no L." a Jt. 

Em de 

foi inso'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

Em de 

foi ivscr'fo'uo curso de 

1 t 

Requereu exame (,. 

Frequência no L." 

L" p. $ 

le 

a fi.' 

de 192 L/J 

Q a 
P $ 

Em de 

'.foî*^.^crito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 Em de 

inscrito no curso de 
■ fui iltM, 

de U 
.-7/' 

'No dia /// de/^:Ç^^... 

192// concluiu o exame de 

Frequência no L." 

1 " p. S 

a ti. 

de 192 

2." p. $ 

■ I III (((' ($Ú t 
u^'r^ cqw /(■ 

1." 

L." 

0 -

a il." 

2." p. l < | 

Em de 

foi inscrito »« curso de 

.de 192 >'/" de 

fo nscrito no curso de 

i'i'ijll' III '. a ft' 

. ( ■ 

de lé 

e foi . -^--^ X /-■*-

Í édia fnnl u>^. 

.. „ talijicação ^rt t^- -

ïd. L."Á*^\^, II/ . 

^ 9 ilf 

Requereu exame etmô 'ãe''.'" h 192 
:■■■ / 

''lame "in • de ̂  

,/ 
de J92 

foiísiritond de 

No dia"^ dr A 

F 192//concluiu^ O exame ( 
i'C^liiitP A'^i 

Frefiencia no L." 

'■" p. .>' 

aft.' 

^." p. '." p. 

de\U92\ Requèmyaii de 

■r ■ [''Vequenr'vi m „ il

t. 

;in 

d,' I. 

iiisi "•'■J II" eu-

equereu exiameeni 

.. 
de ■192 

irst) de 

de de 192 

•) IX 

qtienc 

l." p 

de 192 

de 192 

V." p. $ 

ia no L." 

S 

nf. 

. 2." p. $ 

Em de 

foï inscrito no cur. de 

Requereu exatne em 

Frequência rio L." 

/." p. $ 

de 192 

" I . 
de 192\ ^ 

{ efoj C:*//^*^^^^

Udia Jinal Pe^rs:^ 'Z*»^ ■ ^ 

Eni\ -fl-r 

foi tnsci'P" (I 

\scrîfh\i(^,f&,\p_ 
de 192 

No dia de 

f 192 eoncluiu II crame de. 

de 

a fl.-
•J a 

dr 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Epi de 

foi inscrilo no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 

iqo 

de 192 

$ 

Requereu e. 

Frequência 

1 p

íM ' H n de 
de 192 

\i fl.' 

... E de de 192 ^ 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Jlj 

1." p. 'S 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

'r 192 

P 2." 
!'• $ ,r-

e foi 

}iédia fnal 

Qualificação . 

Yid. L.o a fi." 

Requereu exame em de 

Frequência no L.^ 

V' p. $ 

nf. 

2." p. 

de 192 

$ 

Em 

.foi //'sc^í-o n\ • 

Requeteu' e.mi\,. 

de 192 
No dia de 

e 192 eoncluiu o exame de 
■ 

^ _,»■;• . . ^ v r i ^ y f . \ 

Em de 

foi inscrito tio curso de 

Requereu exame em de 

lie 192 

de 192 

de 192 

'>.« p. $ 

Em de 

foi insciito 70 curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl." 

2." p. 

de 192 

$ 

■L 

Frequência no E." 

i." p. $ 

<iji. 

~. p. $ 

\^~ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl.

1." p. $ 

de 192 

Freaile eq/lenciu no 

de Wê 

a Ï: 

.) u 

efoi 

íédia final 

^^ O^ahfit \ão 

fid. L a Jl.> 

- t 

Fm lit ' 

foi iiiscrilo nu 
de 192 

Ho dia de 

ie ld2 concluiu o examude 

Reqkereu rxaiiu 

Ftqueucia no L^ 

•j " 

de.l92 

p. $ 

S c.foi 

^iMédiu final 

^'ÍQualifiaição 

Fid. L.o 

I 
/ 

1 

:Í 

a fl." 

i Em . dl 

.■scrifo no c 
de m K\ 

\ No dia 

ie 192 concluiu o exfme de 

jtjio fia de 

4,192jh concluiu o exame de 

e foi 

iMédia final 

QMif cação 

Vtd. L.o 
i 

a fi.' 

le ... ^ .A. / -^^ . 
'■"'ií 

de 19 

2." p. 

' reu e.came 

iirncia no l 

/." p. <• 
•j " 

de 192 

í>. ^ 

i / 

^JHq dia de 

de 2S. " '^tiçí"*" " exame de 

. e.P 

Média Jffiul 

Qualificação

Vid f u. 

No dia ^e 

de 192 concluiu o ' exame u 

e foi 

Média final 

Qualificação 

I Vid L." aft. 

No dia ^de 

de 192 concluiu o exume de 

efiil 

Média filial 

Qualificação 

Vid. Jj.à a fl.' 

No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

efoi 

Média finçil 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia ' de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o \a fl. 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fl.' 

No dia __. . de 

de 192 concluiu o exame de 

ffoi. 

Média J^' ''• 

ííualdfiçação 

L." 

No dia ' ^ ^ ^ ' r 

de 192 co),!'^< " ■'^"»"' ■̂ '̂  

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a / . -

So dia de 

de 192 emicluiii o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 eoncluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a /1. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o aft.' 
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mmmmm mmtm 

Norm 

Mat." n.° 

X 
^ 

^ ^ ^ de idade de. *a, anos, natural de 

'"''^' 

'l/ííí' f Concelho de 

I ' .). . / / 

, filko^ de. / / ? / « ]^M.mM/û.L ^ i c <̂? <̂  

INSCRIÇÕES 
Â̂  de i^Ll,/,/£l 

no cursa de (_ 
:T? ŷ  de 192 îf 

fu exdt/if ciu de 

Em de... • 

foi inscrito m curso de 
dr 192 I Km dr 

foi inscrito no curso de 
de Ú 

de 192 Requereu exame em de 

meneia no lá.o a fi." 

o a '.$ 

~ ^ 

\E»t ^ de JJíéÚiíaí 

Frequência no L.o 

1" p. S 

a fi.' 

de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 19Í 

Km dc 

foi inscrito no curso de 

ieiiuereu rxiiiiie cm de 

de M A^ dia de 

'• 192 conclui}! o exame de 

nil. 

■> ,1 

v l itrequencia no L. 

del9\ 

ç e foi . 

nfi.' jíédia final 

>• 2." p. $}ualificação 

f d. L." a fi.' 

^ ' de 192 
uscrito uofftrso de d2.:l. 

liM^a. c t-ytnx.rt^' 

Jiequerru exame em de 

Em de 

foi inscrito no curm de 

de 192 Requereu exame em de . ,^..,.^^^..^.^::J_, ..^2. \ M 
e.iame ^m • de 

meneia no L." a fi.' 

2." p. $ 

'>' ""h ,19^ Em do 

I % i\ \ 'nsnito no curso de 

<le\i92\reu exame cm de 

de 19Í. -^0 < '̂« f''? 
le 192 concluiu o exame de 

Frequência nu' L.o 

1." p. $ 
a^;»_J::.ÍÍ5L;.. -

a> ' , ■ '■'T^v,' 

•.." p, . . . . $.:.. 

■ ■ í' 

'." p. 

; '• . .'ncia no L." 

'^."p. s ]p. $ 
a fl." 

de m 

e foi 

fedia final 

2." p. ^Qualificação 
'F 

Em :<.̂  de .(L^H^/p^'^y 

^oi inscrito no curso de (if/H: 
de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. I.h t^ 

foi ■Jll 
de•192 

dr 
K m de de 192 

Tid. L.o a fi." 

insi '••'■:■ "< 
irso de 

de 192 

■> a 

■quereu exlame mt ' ée 

fre 
quencid »0 L.^ afi.^ 

1 n 
" l' $ 

de 192 

2." p. $ 

foi' inscrito no cur. de 

E»n

rn M s de......._ 
foi inscrito no curso de 

TI4.Ù.. 

de 192 

Requereu exame em 

Frequência rio L.° 

l." i>. $ 

de de 192 

fi.^ 

2.<* p. $ 

foi insa. dè 
■ 

. \o no curso de 

Requereu\ 

'ime em de 

Freqnencic 

Í."V ' "fi. 

de 19k No dia de 

le 192 concluiu u exame de 

de 19É 
e foi 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi.' 

de 192 

p. $ 

F»i de 

fòi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de u. 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Heqmreu exame em de 

de 192 

Média final 

2." p $ Qualificação 

Vid. L.o „ flj 

1 

-2.V-

thi de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

z^-
de 192 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afi.> 

Ou 

de 192 

p. $ 

Em q 

foi inscrito no irso de 

Requereti exame ui ,/^ 

de 192 No dia . de 

ie 192 concluiu o exume de 

de 192' 

equencia no' L.o 

l" p. S. 

afi. 

2." 

de 192 

$ 

Em de 

foi adscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. S 

afi.' 

•J a 

de 190 

P ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no 

1." p. 
a 11 

) " 
/ ' ■ $ 

t e foi 

vMédia final 

Qualificação 

Vid. L.o 
f 

« //." 

1-

Frequência no L.o 

l."p. $ . 

afi." 

Em~ de 
Se . • 
01 rnscr/f0,)0 curso de 

'•eu exame em BÍ?. 

SiE.o a fi, 

de 192 

de 192 

2.» p. S 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fim ■ de 

foi inscrito no curso di 

Requereu exame em 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 
■ 

afi.' 

•j " 

lie 192 

$ 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afi.> 

de 192 

2." p. $ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requeiet( exame em de 

de im 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi

2." 

de 192 

$ 

■j—rr

Em de. 

foi inscrito no curso de' 

Requereti exame em de 

Frequência'no L." 

V p. $ 

de 192 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

ie 192 concluiu o exame de 

ai' 

efoi 

Média final 

^Qualificação 

Tid. L.o a fi. 

^i^ 
-A. 

/ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o e.came de 

e fo. 

Média final;. 

Qualificix jío 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 19. ' o. exame de 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o I, ' í . 

—rfitTS» 

No dia de 

dc 192 concluiu o e.rame d 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

\ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o u fi.' 

No dia . de : 

de. 192 concluiu o exame de 

 ■ ' . ' ■ . • ■ > . • • . ' 

. . . jv:^>?" 
Médiamui A 

■ ■ ■ ' . ' ' ' V 

'^lUilificaçãd 
■■ L."' 

''No dia '^'' ■: 

de 192 con!''^ « ^ « ^ ^ '^'' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No ília de 

de Í9'3 riinclniii o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final \ 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

à^ 
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r 
,/\/o/?7e^/iyi^>;^^/^^^í>á ^ 

L' <a-

f. 
de idade de / / anos, natural de C. ^^^^ 

Mat.^ n.° fl.^' INSCRIÇÕES 

ll.Ju.<u'1^' de {L^/U4arf.^^ de 192'), 
ito no curso de /^i:*^i^f^1yif£rJ^ 

 ^ ' 

tuerni exame em (ir i;i2 

Uiencia no.L." a fi 

Em de 

foi imcrito no curso de 

It'rijuereu exame em. de 

de 192 

2."p. //' > V . ' 

l'/Kjuencia no L." 

1." p. $.

a //. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no cnrso de 

Jiequereu exume em de 

de 192 

Em de 

foi inscriio no curso de 

de 192 

Frequência no L.' 

1." p. $ 

aji/ 

L\<' p. 

de W2 

$ 

Em de  
foi inscrito no curso de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no cnrso de 

Rcijneren exainc em de 

(le 192 

Concelho de 

No (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

lÙTipiencid no L." 

/." p. $ 
"fi.' 

•j " 

de 192 

$ 

Rei^meren exame em de 

Frequência no L." 

l:'p. $ 

a fi.' 

2." p. 

de 192 Èe(pieren cxame cm de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

¥ 
Em & de [jy^iU[i tÂ^ TS) de 192Ò 

vi inscrito no curso de ((JxpM^l^^i^l^' /C^^ 
i^i^cAJUaI ) 

Requereu exame em de df 192 

Frequência no L." a fi. 

Em 
de 

de 192 

foi inscrifu , i(rso de 

a ll,^ 

■J a 

de 192 

.$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a IL' 

. 4 

No dia de 

de 192 conclidn o ccaníc de 

Frei^uencia no L.° 

1." p. $ 

a fi. 

2." p. 

de 192 ! 

<? 

Rr,, xaini' em 

Em. Jb de Í}^^l.lí0:^..3^. de 192 
foi inscrito no curso de.y^in^P^^~.' 

treiji' I iicid lia L." 

! p. $ 

a fi.' 

de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.<'p^/lû$iill 

de. 192 

a fi. 
•J a 

V

^Sl^^^iSia/Cff''^^''^^—^^'^ 

$ • 

'\4 

F.tn de 

fin inscrito no cnrso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 
foi inscrito no cnrso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Fre(inencia no L." 

1." p. $ 

a n." 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

'•: 1." p. $ 

a fi.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em, de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." a fi.' 

2.» p. 

Em (le 

foi inscrito no curso de 

Recjuereu exame em de 

de 192 

Em . de 

foi imcrito no curso de 

Requn'eu exame cm de 

Fre(juencia no L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Rc(]uereu exame em de 

de 192 

Média final 

Qualific.a(Mo 

Vid. L." a fi.» 

de 192 

.PVeqnencia )io L." 

1." p. $ 

afi: 
9 " <? 

o (I r^." p. 

de 192 

$ 

Fre(juencia no L." 

1." p. $ 

afi.> 

de 192 

2." p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no IJ.<' 

1.» p. $ 

afi.' 

2.<^ p. 

de 192 

$ 

■ Km de 

foi inso'ito no curso de 

Requereu exame'ènt, de\ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no cnrso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi imcrito no curso de 

Requei'eu exame on de 

de 192 

I 

No dia de 

de 192 concluiu o exaine de 

cfoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

FVe(]uenciu no L." 

fp. $ 
afi: 

de 192 

2." p . <? 

de 192 

Frecpiencia no L." 
1." p. $ 

afi. 
2." p. $ 

de 192 

! 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.

2." p. . $ 

Em de... 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reijuereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p . <? 

de 192 

<'foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fi." 

No (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192. 

afi.' 

2." p. $. 

^ 

de 192 

Frequência no IJ." 

1." p. $.. 

afi. 
2." p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192. 

Frequência no L 

/." p. $ 

afi. 
9 » 

de 192 r. 

$ 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fi.' 

. No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fi: 

, filho de^/^Z^Ju^^^^o y ^ ^ ^ 

tsr-

é^^ ^ jrji Í ^ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

(le 192 concluiu o exame de 

e foi' 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a.fl 

No dia de 

(le 192 concluiu o exame de 

e fii 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." a fl." 

No dia. de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a 11: 

No (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fl.

^tmmmmuÃ 

\(i (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." . a fi. 

Nu (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Mi'dia final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

e fol 

.Wdia final 

QualificcKxlo 

Vid. L." a fi." 

No (lia de 

de 192 c(mcluin o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fi.

OBSERVAÇÕES 

^i-»**/" 

> I H l l l I iiil 



J 

Nome d^ ^^2^^^-2^ , - ^ ¾ ^ ^ de idade de ^Panos, na fura/ de 

.•*-_!-

Concelho de , filho deí^ditH^t^ J^ i/^JiLtP^/'Ùa'^;^^^^ / > 

Mat.'' n.° fl. as I N S C R I Ç Õ E S 

de '^f'^Hli^* . de, m'^ 

no ciírso de 

^WT^/^-irVv' 

ffireii exame em de de 192 

luciicia no L." 

de 

litisci'ito no curso de 

^juereti exame em de 

Friijuencia no L." ___^aji: 

r ^ ^ .de 192y 

Em de 

foi insp'iio no curso de 

Requereu exameem. de 

Frequência no L." a li. 

. 1" j). $ 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

PJm de ■ 

foi inscrito uo curso de 

de 192 

te 192 Requereu exame em de 

foi í 

Km // de (JAtZ^iyC^^^ de 192X 
i inscrito lUi^urso de /^^Jt^/VVl^ C^ÍA^ 

iRequereu exume em. de de 192 

FrequjniÇJn no Lo 

iÇ^ f$if0 
Vji.' 

^.y^p $ 

/ 

Em l' de ((AM. 

foi iji)scrito no curso de 

y Requereu exame em de 

Frequência uo L." a ft' 

de 192 

/." i>^'7tW^ 2." p. 

0 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

!.'• p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $.. 

Km !p 

foi inscrito ni'JT.ursn de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." af" 

!:• p. $ 

de 192 

Km de 

foi inscrift) no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." afi. 

i.« p. $ 

de 192 

2." p. 

lie 192 

$ 

K. m de 

f)i inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no I." 

7." p. $ 

n fl." 

de 192 

2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 192 

de 192 

Frequência uu L." 

. 1." p. $ 

a fl. 
Ou 

Frequência uo L." 

1." p. S 

afi.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.'> 

I." p. $ 

afi." 
•J a $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

FjUt de 

foi inscrito no cur.w de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl. 

1." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 
o u 

de 192 

p. $ 

Km de, 

foi inso'ito no curso de 

Requeieu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 
o u 

de 192 

p. $ 

Km de 

foi inscrito no cur.^o de 

Reipieren exame em de 

Freipiencia no L." 

1." p. $ 

afi. 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

de 192 

Km de 

foi i)iscrit(i ni) curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

/." p. $ 

nfir 

de 192 

2."p. <? . . 

.A^ dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
í^ 

Média final 

Qualificação 

! Vid. L." a fl." 

Fm de 

foi inseri to no curso de 

Requereu e.wme em de 

de 192 No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi. 

de 192: 

2." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•J a 

de !'.>•> 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reipierm exame em de 

de 192 

Frequência na L." nfi.' 

de 192 

.2." p. $. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

Xii dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

lletpiereu e.ranie em de 

de 192 

e foi 

Média final 

Qtialificação^ 

^i(h L.o ' " '■' ' a fi." 

No dia '/'' 

de 192 concluiu o exame de 

de 192.. 

de lífj 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

l'requenciu no L." 

I." p. $ 

afi.' 

2." p. 

efoi 
Média final 

Qualificação 
Vid. L.o afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência uo L." 

1." l>. $ 

de 192 

de 192 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

"fi.' 
•■> " $ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

1 Vid. L.o a fi. 

Frequência no IJ." 

Z." p. $ 

a fi." 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192^ 

de 192 

Frequência no L.° afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 
•j " 

P $ Vid. L." a //. 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a 

y o dia de , 

lie 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. p.." a fi." 

i\o dia de 

dr 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçûo 

Vid. L.o a fL 

No dia de 

de 192 conehiiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçûo 

Vid. L.o a II." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

Ljfe 

No di de 

de 192 . oHcluiu o exame de 

f foi 

Média fiiud 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

<' foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. K.o afi." 

OBSERVAÇÕES 

a^^ 



WtltKSS^Smmui VI II I■9fttaiW9^PM«<rw«ii* 
wvmm^mm^mrrm0mm''''r'^m'^mF^^fr^''^ 

/A 

Nome ^&!ti ûji^ ^û^^yydd^o de idade de ///j anos, nafural de 
l 

Mat." n.° fl.' INSCRIÇÕES 

ïï 

Concelho de , filho de - f^7lP^/óS^^ ^ i ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^¾^ 1 
/ . 

^ 

'"^de SUc444J/yV de 192) 
no ciirso de ,̂ ùC^Uy'Ù^/PSr^'  

mxami' rni dr de 192 

no L.o 

p r^ 
afi.

2.» p. $6^' 

\yiscrit(i iip curso de jJi/C/p^'n.'. 

iueren exame em de 

de 192 y 

/ 
Em^/"de dMl / / ii^aa?- jj^m/ 

foi inscrito no^urso de .^ùiêùiS^L^ û^^ ) 

Reijuereu exume em de 

Frequência no L." a fl. 

1.» j). S 2." p. 

de 192 

$ 

Em -V / d: ') / ¾ ~, ; 

/ 
de 192i/ 

foi inscrito ,^0 curso de /.12M..I.:Í^..(.1P., 

rs py%i ^:^1^,:^^....11  . ^ . . 1 . ^ , 

de 192 Requereu exame em de 

iiencia no ajf.' 
"> 

2."p. f$p 

jjgl^CïKiMï-acist» 

ri 

lùn.J}^l^de/y ^^yi/V>^ de 192 ̂  
tfoi inscrito no curso de ^4/l/l/yr^^ ^ ûC^' 

• '. \^^..jx..e^cí..jl.) 

Requereu exame etn 

Frequência no L.o 

!.•'I». ' Ú$ÍÚ 

.l..l\..de..l^ yv^.\jk. de 192'; 

Em J!; Y de ..Adê/mÀ\' 
foi inscrito no curso de 

^ , de 192'] 

Requereu exame em ..j kl de j de 192 A 

F'>'equencia no L." 

'/.« p h $ijú 
afl: 

^^^^ 2»p. //Í)$(^ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi iiiscnhj III' viirsii de 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." ajL" 

F p. $ 

de 192 

Em I r dr J/ Í^I^UA^V^ 

foi inscrito lio curso de ^J^C^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

1." p. $ 

^<^ de 192 6^ l é de ■ 

foi inscrito no curso de. 

2." p. 

1 ^ -

de 192 

$ 

Âu^fti Em J de 

foi inscrito no curso de .. 

Requereu exame em de 

t^íif^t^ de 192 1

i 11,....0:..1^. ' 

de 192 

Frequência no L." 

í ." p. $ 

ajl: 

2." p. $ 

Requei'eu exaitWeni de 

Frequência no L." 

].'■ p. $ 

"J!---^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." af." 

/." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

r 

s í 

EmjTde iíAÍ/ll/VÍu^X 
foi insci Jo no curso di 

Requereu exame em do 

fh. 
192S 

/uV 

de 192 

Frequência no L." a fi." 

^ : : -

.«;). i) $ ÍTO 

#-^ía,«i-

EmJ."^^de JJ/ÍM^UU^^S^ . d.e ..^.,... 
foi inscrito, noeuj:so dç i^/:íf.£A<íd4? ^PL^p • . 

, [l^.y^íit^ 
^^ 1/ 

Em Jí^ ^ de 

foi inscrito no nirso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

de 192' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

/o / inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a H." 

o a 

de 192 

<? 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ilc 

Frequência no L." afl.' 

Ï." p. $ 

de 192 

Em de 

foi iyiscrito no curso de 

Requereu ame em de 

Frequência J/O L." 

1." p. $ 

ajl: 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

dr i:>'.^ Requereu exame rm de 

j (I $ 

ífJni^J^ij l/e 

foi inscrito no curso de / 

Reqim reu exdme em de 

de 192 y 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl.' 

}." p. $ 

Em,h) de AMû^ï^^îry^ ^de 192X 

foi insauto no curso de (j:^A^^ó^^^S^ 

Requereu exame em de 

; Frequência no L." 

/." p. $ 

njl.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu r.riimr rm de 

de 192 

bVequencia no L." 

1." p. $ 

djl." 

de 192 

2." p. $ 

Requ&reu exame em de 

Frequência no L.o afl.^ 

u ^ 
" O ^ 

de 192 

2." p. $ 

12 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 

aji.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a ti.' 

Frequência no fj." 

1." p. $ 

a fl.' 

de 192 

2.<^ p. $ 

V 

Em de 

foi insc7'iio no curso de 

Requereu exame etn de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

EXAMES 

de 192 

de 192 

No dia p de 

de 192í/ concluiu o/k^tme^ de /J/l^iyHl^l^ é ^ 

L-

.2." p. 

, e foi i^'/iUt^V^c/^^ 

Média Jimd c^m P^''' / W ^ TT / 
e Qualificação ^J^//^'^'^/^ri^^C^ 

vi^%ri 

de 192 

de 192. 

2.''p. $ 

No Ília /V de ITAJ^Í^ II A 
de 1921^' concluiu /exame de 4/^^^Ai^t^^^^ 

"^r ^ 

efoi ^^//^'Ui^.'l^i^^^'r^ . 

Média final ^.. IJ.4ÍI4^ÍA t ^ .^a^n't^ 

Qualificação' ^O.ryi''^ 

Vid.(^/Sd~^.* /jp—^ 
á^ 

1? No dia / ' ^ de Úíu^CuZ^ 

de 192o concluiu o exame de i ^ ^ ^ r l ^ / ^ v ^ ' 

e foi /tt 

Média /iual / , 

Qualificação\_0 

Vid. L.^mp'^a'fi.x 

'<"/^ír'*r; 

No dia JI. de 
de 192") concluiu o exanir de  , ífii,i4^; 

e foi 

Média final 

Qualificação / ^>--T 

Vid. L.o . o ti.' 

de 192. 

de 192. 

2." p. $ 

No dia II de 

de 192J) concluiu o e. 

dMtÁAÂM/a. 

efot .11 l/l^ l ' 

^idia final J^ Qil ^^^ r - ' 
Ç>«ilificação' 

U ^ " ; / . jOi^ 

de 192 

de 192 

de 192 y concluiu o mtme de 

7 . ^ 

'j " 
V $ 

..(l 

efoi lOLlA^i^A^^^^^ 

Média final Ci ÍJAA<^I.'^^ÍL' -^-

Qnalificação I't^/i^^ 

Vid. L.o''72:^io'a7'.'^é'^y 

/ 

0/=^ 

de 192. 

de 192 

2." p. $ 

TUiaà^ de ;IMAA^I f] 
de 192 Cconcluiu o elcame de K(AtA/\M^ 

1 /" 

<'i'piif ; 

efoi ul/jI'^^M^.h^ 
Média final /j/Wl/í^ ^ /irCiyL</\f^ 

Qualificação\J .^(/^f'y^ 

Vid. ifj.o tlUjo a fi.' > ^ V : - ^ r ~ ^ 

z. 

No 'dia 0 de tf Û'^''Q^i^i^ 

de 192^^^ iQ2]) concluiu o exame de (^h^n 

í 
de 192, 

L 
efoi U^J/1/VC V 

; Média final UCrL^.ZVùùOQ/yt

jQualificação ^ y / l C ^ < ^ ^ 

2." p. ^.Í-piy_ ^ t ^ - ^ f ■" 

\o dia / ^ de y* 

de WSf concluiu ó/ejcamr ih 

foi (A^A^o IA, 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.otícj.yafi.' y / 

No dia ^ 0 dr ^.y / <x^t^o/.A i. 

de 192 fconoluiu o exame de <^rC<^ 4^Jrv 

e foi 

Média final 

Qualificação 

lid^ Vià L a /// A J 

No dia  '/ dr ^[iAi 
de 192 i coHiluin o ea^ame de \JP o>^l e^^o 

CL*'±XyiU..4^ c^ aJ. '4,' ^''^^■'^^rUj 

e foi <^<rí-<^ *̂  '̂ <- c>L^> 

Média final U^l/e^ /l'taUL^Lx^ 

Qualificação ^ 2^4V,<-e-^-<-^-<-^ 

Vid. L.o/{M ■ > . / / / / í ^ 

' ^ 
íi-'--SS-<Í^.í 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

'foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

_ NÍTia >Ílo de ~(/^i'>^ ^„ 
de 192^concluiu o examr dr'^^oA^t^Jía/é: 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o/àflfl/i'd.' II 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

<' foi 

Mrdia final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No .dia de 

de 192i. Concluiu o exame dr 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia dr 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o „ fl. 

No dia de 

dr 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

O B S E R V A Ç Õ E S 
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W^MM}ÊI ? IO/ í/y^Hi^a 

wmm 
■! '< .lll«W" ■ i l l lilJ 

- ^ É « 

de idade de, /jj anos, natural de^^/LO^iC'^ Concelho de l^<7^^x^ 

Mat." n.' fl. as 

Í K ^ ^ / / ^ ^ - V T > dc U^''^LLtyV^^ de. 192 b 

io curso de ^ ^ ^ ^v>~ ^PC^' 

f> I'XiHtlC Cltl 

ia no L." 

de 192 

INSCRIÇÕES 

5;m ^h de.(^:íídM<^ln. '/^ '/.> 192^/ Em r de .(JÍ:11^M 
foi insfiitç no curso de -^1^^7...^^^ ûC^t^ 

Requereu exame em. 

Frequência n»' fj." 

1." p. S 

a fi. 
'>» I I 

/ ' ■ 

de 192 

$ 

Em j de (L^uXuJj^ ^ de 192j 
foi inscrito no çíirso de C

Requeieu exame em 

Em. j y de LÍÁí / ^ ¾ 7~í> 
foi inscrito no curso de L^") 

Requereu exam^ em de fí 

Frequência no L." aji 

l.p. . /í$lD^^ 

de 1921 

Em /^de LM^^p:^ /de 192^ 

foi inscÁto no curso de C^'j^^'^/^i í/i'<^ 

Requereti exame em . de de 192 

(le 

nji. 
o (( 

de 192 

$ 

/ 
Em ^/7 de </f /nsCi^A/ i^í^ de 192 Á ' No dia (" de 

7/1 /) 
foi iiiscril" nu ciipo de. ^J"/Irí/P^lt  ■^'^ ■ ^f^ 

Jo dia /^' de Á^t^C^Í'^ 

Em de... cj..ujy _ àe 192 ^ 

foi inscrita im l'insn /V (i^S^^..&,<..'<:Xcr. <. ^^ 

de 192 

Frequência no L." afl.' 

?.« p. $. 

Em . '^à 
.iUPfTv^ e ^ 

de 192^' 

2.»p. yfp'èfi' 

foi inscrito no ciir.'io de yi 
yy 

7^ 

de 192^: 

'dkl?.... 

^ I 
Requereff^s^ame em de 

Frequência nojj." a Jl." 

l.p. ^c? ^.^^2.p. 

Requereu exame em 

Fi'etjueucin no L." 

Em^^ de ^11 

^^de 192 l/concluiu a exhnie de /V CJAítí^V 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Aíédia final 

Qualificação 

Vid. L.o ajt: 

foi inscrito no curso de 

No 'dia JT^ de iAfC^ ^ 

, Zrt<.̂ *<,<.<_*. a^e:*_^ ^ .> '^^ ^^~^ concluiu o exame de . fft 
/ 

Íd-i4^in^ iS t^. 

r. 

$ 

^■4 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." aJi." 

2.''p. 

de 192 

$ 

7) 
Em^ de l,}^kI,kLdÇy^ Je 192*) 

foi inscrito no curso de Á^<âé.Jii±í^i<iP 

Requereu exame em 

Frequência noJLuí 

;.« p. 0"$ IPú 

de de 192 

" p. fll^" 

ICm yj de 

foi inscrito m cursó^e 

de 192 

Ct-*.^"».^ C\ ^,4.^: 

Requereu exame em 

Frequência no L.° 

l.lji & 

aj^y 

de 192 
foi , U^j Pi.iyl^^~ i- w 

a fl.' 

de 

f'requencif^no L / a fl." 
•J a 

de 192 

$ 

£nyf de Jl{rr^C^ ít.^___^e 1921 

foi inscrito no curso de í^iJ^eyí^i CP <ir<i.-/X^ 

Média final 

Qualifc^çãa^ 

Vid. L.oííh.,.J.a ;/.» j .2h?Mí' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl, 

Requereu exame em de de 192 

aji.^ 

Em c/ de 

foi inscrito no cnríH) de 

de 192. 

l Ux 

A ^ de JJl^lM^lÁ^ . de 192l/ 
foi il rito no curso de uuí^LM/^^^ , 

{ 

Requereu exame em de 

Frequência m L." ■^•'' 

1." p , $... 

yj^ 

de 192 

$ 

Requereu exank em de 

Frequência no L." 

1." p. ■ $ 

ajl.x 

de 192 

2." p. $ 

Eml'7de v / / Í * ^ l'-C í,^^ àft-t^ 

foi inscrito no curso de""^^^^ ^f^a—--

/ 
Requereu exame em de 192 

Frequência )/" L." 

$ 

: No diaJ^V de '.'UÙU^ fj , 

'ie 192 iTconclmu " exame de Mê^MA^U^ 

efoi ^'íy/ PfyP.T/i:^^ 

Média fnal . lyjlz/pl^X/ /^^Z-^'V^V 

Qualificação 

Vid. LÍoJf/^O c .fl'" -^ ^ 

le 192 f Etn . de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a JL' 

de 192' 

Em de cteJ^ /va> 
Joi in^yrito no. cmso de 

U^^£. ÉMÁ^L < o yv / ' i-í-fi-

/ de 192 

i ^ C á ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ 

dc X ^ de 192^ 

t^-Ci^ 

H 

II. 

lio no cursojLe^ .11^.^.'^^ 

li ^1 r 1 1 l^^.,'t ( 

de 192 S 

Frequência no IJ." 

1." p. $ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." f. $ 

de 19 ■s\ 

. No dia A^ de/^^\^.AjJÍQ^ 

de 19^\ concluiu o~~èmïïie de \S> .cc*

af.' lédia final 

e foi /njz.-^f»--*'̂ "'̂ ^ '̂̂ * '̂̂ ^-^? 

., « «• ^^'»l'f cação . ^^ 
\id L.o liJh.ap í ) b 

lùn //de , N / / / V f w - / ^ * ^ ^ de 192 <f 

foi inscrilo ijo curso de / ^*'**^^^'V'l^í;:—' 

Frequência no L." 

2." p. $ 

aji: 

U 
2." p. $ 

Requeieu exame em de 

frequência no L.o ^^^^ajl. 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reipiereii exame em de 

de 192 
No dia de 

le 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média fnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

de 192 

f^"-
$ 

Em ^ de iÍMÂ^ty^: de 192y 
foi inscrito no curso de V^^^f ë^i^'t^ "H^C^ ' 

Á2 
Requereu exame e^ de.. de 192 

^WZM' '•Cify t ^ de 192 f Em 

Frequência no L." 

1." I>. $ 

ali' 
o >• $ 

Jj, efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

foi inscrito no curso de CPa<u' ^<-^w^ ' ^ '^^^ 

Frequência no L 

1 ^ 

afl.> 

2.<^p. $ 

Requereu exame em 

p'requencia no IJ." 

de 192 

afl. 

de de WP 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

•>. <l I. $ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

PVequencia no L." . 

L" p. $ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

de 19^ 

a d.' 

2." p. $ 

e foi 

Média fnal 

J Qualificação 

Vid. /.." a fl." 

J" 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

• t 

, filho c/e<^>//7//.^/j^^//#/;/////^//^/^/^ 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame dc 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu'o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.came de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. fj.o JI

-X̂ -

A^ (//'(/ de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu n exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. Ij." a fl." 
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a 

Norm 'fiU.. Jj '̂Í̂ /£ Í̂:2 :̂.. fe AdT? de idade de //anos, natural de 

■Jl 

Concelho de , filho de Utt'c^e^' to de t^ Û^^ÎffUO^rJ 

de Mat.' n.* f l / I N S C R I Ç Õ E S 

iti) no curso de 

I 

i 

'yexawe nu de 

Ha no B.o a fi." 

i ^ 

de 192 

3.<^p. / $l,V 

de 192 y 

\nicritouoc»r!<o de 7^]^^^,^'7'p C'iA^ ip<^ 

1 i 

'liei.iwri'u exame em de de 192 

frequência tioiL." ofi^ 

,^-. 

Km IJllde (i/í^yyí^^^ de 192*^ 
foi inscrito no curso de \\/IA4/IA'''^^ '' i^ ^ 

Bequereu exame em. J ! de "1/^% • 

Frequência no L." 

1." p. . T$ini 

7 

Em (f/ de 

foi insa'ito no curso de 
-^vrv /1^^ ^^'

dr 192 

$ 

Em J de ^^^ 

foi inscrito no curso de ^^l^-'l^'^-^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

de 192 

•J a 
! ' ■ 

' / 

de 192! 

^'^:$rV 

II 
Em I d.de (J^kliLid^S^ / </<' 1^2 "h 

foi inscrito no curso de C^M:lu<.ûLd 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

de 192 

2." p. $ 

C^-^lZ~£i^ 

m 
Em / Z de U> l^lyUk^'Sn) de Í92')> 

foi inscrito no curso de /i}^ £^^1^:^.^ . 'HÍ^ " 

tiequereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

1." p. V^$I/\ Z~ã^p. f$l^ 

Em O de 

foi inscrito no tvrso de 

Bequereu exame em de 

Frequência uo L." ajl." 

1." p. $ 

de 192/ 

Em sL ' 

foi inscrito no oiirso de . . 

h ■ 

Bequereu exame em de 

Ffrqui'ucia no L." 

, . ^ Tn^ de I921J 

Em J de (J^^^Í^Uy(^fJ^>^ de 192\ 

foi insrrifffno curso de Ãrt^UluCA.,CCfí^0'^i^^ 

l!iijii('ii'ii (XdiHf (IH de 

Frequência no L." ufi/ 

l.",pt <? 

de 192 

Em J> . de 

foi inscrito no curso de 

Reipirreu exiiiiir em de 

de 192^ 

de 192 

l^'requencia no /j." 

1." p. $ 

n 11.^ 

•) u $ 

- ^ 

de 192 

a fi

2. " p. £ í$ 

Em \J . de 

foi inscrito no curso df 

Bequereu exame em de 

de 192// 

Frequência no L." 

CF- * -
afi." 

- : ^ 

de 192 

2." p. $ 

/ 
^' Em ) de L " ' fiybor:^' de 192 S 

j9Í inscrito no curso de ..{^'i 

Em ,j> de IS.UÍ. 
foi inscrito no curso de .uH.&r:^<.riiSr.i:'c 

Bequereu exame em de 

de 192^ 

Em J^ d 

foi insa'itoAno curso <^ 

liVipiereu exume em de 

Ereipiencia no L." :JiJi''^ 

'■'€P , ^ 
y^e:^^ 9^t 

E X A M E S 

de 192á^\^ :s\> dia /hde^' 

de 192 l^comlnj^y ei<:ime de ^///^^^M'^^^ 

de 192 

$ 

Em^C de 's/fryt^ftyv de 192>^' 

foi iusírito no curso de ^^J^í^ai/iyit^ s^Oi^»» 

■ > > 

\>foi /IIÙUP^'P^'^I^^ 
Média final /í^tk^ ^/<2«^é^>V-^ 

Qna lijicação   

*-' .̂ 42..C-r_. 

, No dia A / de 

fie 192 ^f eomiuiú /ò /exame de 

4i 
No dia \ll de V>^<^(l;tAyU/lM4) p 

de 192 O concluiu o exuíilie de i3{/QUAA^^ty^ 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação^ 

Vid, 

Bequereu exume em de 

Frequência no L." a Jl.^ 

de 192 

ilf l'.>2 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a li." 
•j (1 

Em dr 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Jl." 

h" p. $ 

de 192 ^) 

de 192 

H. 

Emocjù de. í/l^vt^* 

foi inscrito no curso de 

Média Jimil ^ tla^T^P^. y/;^J:^r^^ 

$ 1 Qualificação / ■crTi'/'^*'^^ 

Vid. L.'tS^rkafirT!^} 

iVírv7/« ff de y<w« A. . 
de 192 •f concluiu o exame de«>/rt 9,tyOv 

* 
ir efoi a7a/n"vv^ c u 

Média Jinal c t c / / l ^ t v ^ c n x - . 

Qualificação ^SAfiU.t^X^**/^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.» a fi: 

de 192 \ 

t?F^ 2." p. $ 

¢^.:¾ 

Jûde C^huC^ ^ Em 

foi inscrito m curso de 

^in O de {y^■ No 

de 192/^ conclui me ac^ 

efoi ^ /\/\^yûlCA^ 

Média final m V iVW^^^ 

Qualificação ,H^ áCôlM^' 

^ ^ ■ £;^^z._. 

7,, --^--^^ ^0 dia ^ 

de Wfèff concluiu o escame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /.." a /L' 

fiCi IJLXM*^ 'L^ OJÍ ^ £, U^tX^ ^ i^aJ^ 

ji' iy^Xj': ^0 dia / 
o,.J^f^\ de 192 f> conci 

~fZ2^. t < 

cluiu o ejdme de y. io,:i^k^. 

' AiidÃrAl^e/auP, 

Requereu exame eut de 

Freípiencia •ut) L." « ^ J ^ ^ 

■ A" p. $ 

de 198 
'foi A^j/>^^n.y£^^^rity 

; I Média final i 
V 

2." p. $ 11 Qxalificação . ç 

Em ^ ù de íw/^/V-^4-t^ >*-«-o A. de 192 

foi inscrifouo curso de "u^O^íi.^^ fífyi^ • 

4^ ^i^^/C^ tti/^ a,Jí^ 

Bequei'eu exame em de 

Frequfikêùi no L." afi.* 

1." p. c ^ 

de 192 

2." p, $ 

de 192 

2.0 p. $ 

l L^J.. 

Em ^ de {jjd^^d^ip^ri) de 192 "^ 

foi imaito no curso de ^^^ÙMdd^ 

Bequereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi.* 

Bequereu exame em de 

Frequência no L." a 

1." p. 1^— 

de 192 

■ ■ " ' - " ^ ^ ~ ~ * % S 2 , . 

^^ de W Em ^^ de ^ h 

foi inscrito no curso de 

de I92P 

^ 
Em V de H f^-LAJut. í^*-o ,/, w/^ï \ ', No í i ^ « - ^ ^ _ d e i ^ ^ : ^ ^ i 

de 192iS cOficliéiu'O'^ame de. 

H V ^ . . tJH*&i*^/*^^^ 'Lfl^Ui'U ' 

ti^y,A^ ^ t - o . de 192y^. j '■, 
foi inscrito no curso r /yv^^^i <v í*-«^ 'AÍde 

'o^^cL^ (/ / ■ ^f^^ 
Bequereu exame em de de 192 r'. ' y 

r . e foi ^(^/Arl^p''C^±^' 

'"' Média final , t^i^^''^^^^^^^ ^ 

Il Vid. L.^^ ' JfiTM't^ 
^' ' . í / 3 / ' ■ ' ' ' ' ' ' 

y ^ ^ \ ) 

fi foi oJZt^l* a^cL^ 

Média final dJi ^ ^ A Í U ^ 

Qjliulificação f 'i'Yr^ e.A.x.*^~K^ 

thdJilífi/Jic 

—■ i—7' 1 
, ^¾ dia <^ de ffnH^^^/M::tr
de 192 I coípcluiu o r.vujne de.^J^^^ . •• «<-' 

Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia lie 

dr 192 concluiu o exame de 

e foi iM'>>i^'~0cuCA. * 

Média Jinal oLfy\rfc*J^^^ 

Qual/fifíijíão^ 

Vid. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 
o " $ I 

Em ^ de ^ (^' 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» afi. 

J2 

2.0 p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." afi." 

l."p.' $ 

No diq r^ (^è^xjr ^^ ^1^1^ ̂ /j ■. 
de 192f^condmu o.:exame de UC^^Í^ êt/^' -<sy>-

del92 

^-^ P $. 

efoi /i£y/^vi^/n^c^^ 
Média final A^/é^í^ 

Qualificação , 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a n." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 
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mmmmmm^mmmm 

tici J"' Ò M /ù(^ 

Nome a r 
7 

f^.J^i J't^T'^< de idade de ^// anos, natural de /ûA^C^ 

ï^ de'Mat." n.' INSCRIÇÕES 

de U^ 

nu curso de 

a<(r ,> M rXlInlf eui (Je 

y... de 192 Ò 

de 192 

U iufsrrito no curso de 

f 

îequereu exame em de 

de 192)> 

requencia no L." _... aji.' 

3 
E)H V.. de ^:^1:11^14/^^ 

I/o/ inscrito noj;urso de '^JM^/^^

Requereu exume em de 

'Z Em ^ de (Já^^ldLídf^ de 192 "} 
foi inscrito no curso de /i<^<^^i£^j^^^ 

Reifuevfu exame em. de de 192 Requermi exame em de 

J^)tequencia nu L." 

1." p 

a 11." 

2.^ p. $ 

Em ^ de té^:^Î^^Âl<uÛ\^\) d^ 192 J 
foi inscrito no curso de A&r^y.£: k't^:L<trii  

de 192 Requereu exame em de 

foi inscrito noj 

le m 

Frequência no L." aji. 

de 192 Requeieu exame ein 

Frequência nu 

" " ^ 2." p. 

Em /f de :'L 

foi inscrito no curso de 

0 Tl'l ^ (^'CL^ 

de 192*/ 

del 

Frequência no L." 

2." p. S"5 ^ 

a fi: 
2." p. jr$f^ 

de 192^ Em -^ de .\Ju^:, 
foi inscrito jio dir^o de 

rde 192' 

^:^:. 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

1." 
sP 

:«» p. p^O. 

Em 'd de íS^:LL.Ll^í:yJ^. de 192 O 
foi inscrito no curso de .il4rí^r:fe?ír:;^^^ 

........CdLa.'^:l<X<íP.... 
^ 

/ / " -
Requereu exame em de de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." ajt." 

1." p. lu$í^o ^âj^f /^^àà 

-'T*-

Em •̂T de ljld.ulíd^l^^^ 
foi inscriio no curso de 44^ í l 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $. r 
afl. 

2." p. / ¾ ûfi 

Em de ^ ^ de 192 4 

foi inscrito no curso de .■x^.c*4Â:i> ^yt^ 

Frequência nu L." 

i.« p. $ 

afl. 
^.y^r 2»p. $ 

Em ^ ^de^e/^^I^l^ir^no de 1921)' 
foi imcritu nu curso de. J^^^OT'X^^ÙLx)<!^ 

de 192 

Em X 6^ de J ^ / e^4.^M..4A^ de 19212 
foi inscrito no c«jj*> rfe.^2---^^^^^^-1-^^^^--^'/>c-' 

Concelho de , filho de U^r^^C1y1£^^ ^ ^ ^ Í^LyUttJ^tr^^ 

EXAMES 

,1 ^¾ dia / y de >vi,^L^'«--i>i 

I de 192 lí concluiu u/^ame de / í / ^ J ^ / ^ t - V 

e fui i^lVt^/l^ZHi^':^ 
Média iinal ^ jXíí>CryP^ /^^^e7n<^:r 

Çualifcaç.loA^^^C:::^' 

Vid. ÓjUAt a Ji.' ^ tS/^^^^^^ 

de 192 Requerpii exame em X de 

^f

de 192. 

$ 

No dia /jp de 

de 192 ^eonchàu 0^/exame de 

^ívi/y^' 
Á/jC^^^^tyU^ 

<,X.-

Em ^ de 

foi inscrito no curso de ̂  

de 192*/ 

de 192 Requereu exame em rf^, / de 192 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

a 11/ 

2." p. $ 

de 192 Requeieu exame em de 

Frequencianp L." 

U;p. ^$ 

« / ■ " 

■^5.«p. A^'-^ 

de 192] . Em If de (IJií/Cu 
foi inscrita no cm\w de 

t 

de 19Í 

de 192 Requereu exame^em de 

Em ^^ de^.. //^APt^Otrl^. de 192^ 

foi inscrito no curso de /^l^Zc^^r^^^íH^iKfr^'^'0^:1^ 

f 
de 192 Req 

Freque.}U'ia no L." 

1." p. $ 

aji/ 

Em H^ de % M £^^1^1^1^ i^^,^: de 192 i' 

fui inscrito no curso de ^í^^^í^ <:^Zíy^^^i<

Requereu exame a^ de de 192 

Frequência nu LJ". 

1X2/^ J 

) 2." p. . $ 

Em V de CMt^^U^Ov de 192^ 

fui inscrito no curso de C X i^ï^idl^^^' tS^tU. / 

de 192 Requereu exame em de 

Frequeticia no L." afl/ 
■" /'■ O "^m. « ». J~$ûo 

Em ^'' de 
^ 

de I92X 
foi inscrito nu rursu (y jÊ^/l^t^kC^j^^^ 

Requefeu exalte em de 

• Frequência nõ L." .a f' 

•i.*y^ ^$ro 

— T -

•'V 
Frequeneia no L.° "^g f^' 

^.4.^?**^<g 

Si«w-

foi inscrito no.cursqj^^ 

de 192^ Em ^ de.. C^i^idi^^ 

de 192 Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." ,̂,, .^^ fl.^ 

</-

Frequência no LJL.—rr a Ji. 

2." p. $ 

."p. $ 

dJlÃrjY0 de 192 i 

curso ae ^^/M^y<l^tP/X:ni<:'ieX

de 192 

Frequência no J 

1(3^ $ ,^" Py ^ $. 
^y 

Em de 

fui inscrito nu curso de. 

de 192 

de 192 Reqxiereu exame em de 

e foi Ml^d^^UUÛ^C^i*^ -

Média jinat ^(y[ay}^U<^ yloUí^ry^'—'' 
QualiJ 
Vid. h^íí£i^{oa ju2. 

t--7^ Nu diaj^l^ de 

de 192 tlconcluiu /Lame de Ay^jj^luC^V 

<::yU. /f4n<^ ^^jl^dí^^^^t^^ <^ 

fui ^/ílPT^^íTáHcc 

íí>^ Média final ^Mí^í:'t^%l ^^^^Vn^e/ 
Qualificu^o^ /(^1^ ■i'^ 

Vid. L.'> a / / / ^ 

No dia/f) de i^YlC^é 

de 192Jf concluiu o exame de ¢^ ////^/ííW^r 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média Jinat 

Qualijicaçãu 

Vid. L." a fl/ 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Fid. L.» a fi/ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl/ 

efoi rí^Jy^Jst^^^'^.^'^(^ 
Média final / { M Z ^ . J Z ^ / ^ ' ^ ^ 

Qualififjdçm. í ^Jn^^ ^ i^íZ^ 
Vid.V.éí^SÂ^^^^ 

r é ^ ^ t^isL^^.,^..^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ •j " 

foi inscrito no curso de , ^ . 

Requereu exame eín de 

de 192^ 

Frequência no L.o 

ai^± e"^ 

Em de 

fui inscrito no curso de 

de 192 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vii. L.o (, y/.« 

de 192 Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afl.r 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

^'^ /v.o a fl/ 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e fui 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi/ 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a il.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi/ 

No dia de 

de 192 cunclniu o exame de 

e fui 

.Média final 

Qualificação. 

Vid. L." a fi/ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi/ 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

e foi 
Média Jinal 
Qualificação 
Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

<' foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl/ 

OBSERVAÇÕES 

J, 

/ 



7-
cr 

ry^^^iA^^Mt'A^tMi'^'ym ^ àréí^. de idade de /f anos, natural de ■ÙL&:.^< ^1^ 

le Mat.' n.̂  fl.' I N S C R I Ç Õ E S 
■ff-

^1 ^ 
-' de ....^.■^j(^t iJiul'X^ ' àe 192^ 

eiti) nu curso de L't^'1 Ly\^^ ^"h^pM. 

tame em (te 
d;, ri: de 192'! 

Em / de Z / 6 ^ ^ $ S A : ? . ^ de 192^/ 
'^lí*;^ íy±{r:V foi insârito no curso de 

reiítífiicia no L." 
■ í:' 

afi.' 

}.' r ^.^JJzI^ 

{dd/luiA^ '^ de í//ldytí^í^^ A de 192^ 

icrito tio curso d^^d4 íj:^(di i'C J^Mmi • 

Requereu exame em../ de 

Frequencia_nQ_L'° 

l.<*p. $■ 

de 192 

Em Z^ de {L^UZíZlr^^ r '̂ ^ j ^ ^ ^ ' 

foi inscrito no curso de 

Heqiiereu extítne em de 

fequereu exame em de 

frequência no L." aji.' 

de 192 

2.''p. ,^û$^ 

Frequência IID L." 

7.»}). $ 

aji. 

de 192 

$ 

Enl de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

/f 

if</^t£Cdra^ Concelho de ^ ^ ¾ ^ ¾ ^ . ^ « ' O , filho de tA 

EXAMES 

de 192 

^ 
'^D de 192U Em Sj de Lk^LU 

%foi inscrito no cur^o de ^ ^ ^ ^ ^ ^ / . ^ ^ - í ■<*<-: 

Em /1 de ^C^ÍJd^^X^,.'^^^»^^^' 
foi inscrito no^ífso de <>V'^M4^d ^ ^ / 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. . $ 

aft.» 

y a $. 

Em ^Jde . ^ / 1 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

nji' 

de 192 

2." p. .$ 

/ ' E m Ile de 192 

de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

No dia 11^ de ^p^H^i,^!.^ ^ 
de 192.^j concluiu J/.mine de^^^u^^^LC^ùy^^ 

e foi ^:^//14^1^ ^i- 'Ti^-V*^ 

Média final ^^r^t^/Xéy .-^-2^Zi?-r-^^^r 

Qualificação ^ /^^^ -^ ^ ^ J Í . ^ Í Í ' / ' - ^ ^ ' 

Vid. (," tëi^Mfi.' /^ ^ 

-i y/ t, ■ _ ^ 
No dia *^ I de J (XAAAyiAA> r7~^ 

de lj)2 T concluiu '//''-'/ÍM"' de ^f^^/í^ «- «■ <t*^ 

No dia / v de ^^Ài^^iÏ^Ci^ . 

de 192l( comiuiu /0 /exame de /i^£iiJ^ 

de 192 

Requereu exame em de 192 

Em I de il^hdd..íS.Jf Ae 192// 
foi inscrito no curso ^e 

Em "íy de 

foi inscrito no curso de ,~y^i^ 

Frequência no L." 

l^Py^ f$(;^' 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

7." /'. .S 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi.' 

efoi ^:^/7^1:^^7^^^^^ 

final ^m^yuú /y»^íyi^t^r^ 

2." p. $ 

í. fedia 

lualificação,

'id. ijf^Mya fi.' £- ^P<^^ 

¥' u«S,íS£»á fr^"^ 

^ /) de 192^\ Ew de de 192 

•) > / ' ■ 

j a ' " " 

Requereu exame em de 

Frequenci(ijio_lj.'^ ____—o 

^"i^r: 
n." 

de 192 

^2." p. $ 

Em Z de ^...lMr...LL.^j^:^ de 192}> 

foi inscrito no curso de ..U/^^i^J^.tl2^Ú~£^~^

L.i..LLi.:A^....qp.íraí4 

RequercM, exame em 

Frequência no L." afi.' 

1»P../Â$1^ , _ ^ 2."p. J/$l^ 

./ —ĉ / 

Em 2' de 

foi inscrito no curso. 

Requereu exame em de 

de 192 i Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

No'^dia //> de //Ip/T^^/i'i^/'^n} 

de 1921/concluiu o exame^de^^^U^J^/ti^Ã. 

de 192 
e fo i /Zi^iyC'^V'Z^'^ >> 

afi: 

2." p. 

■* lia final 

ilificai^ão. 
W^^<^ A^TU^up^r^r:^ 

LC / ^ .>/ ^^2^ 

rc 

Frequência no L." 

1 " p. $ 

afi. 

de 192 

2.» p. $ 

Emjj de ^ ^ . M M Í ^ ^ ^ ^ -̂ ^ de 192j 

foi inscrito no curso de ÕMil.Âcí^^i^^'^ 

y^:. k ^ . - 7 . ^ : : ^ : 1 ^  

Requereu exume em de 

Frequência no L." afi." 

]." p. Ç$n^ 2." p. 

de 192 

Ç$in 

Em 2 de (X, ^/^^^:^¾ > l-' de 192S 
foi inscrito no curso de...^:^:^U^dc^uí^^S^ ' ^ 

Requereu exame em 

Frequência no L." 

/." p. $ 

Ir 192 ai' 

a ft.^

Em. de 

fd'i\inscrito no curso de 

Requd'eu exame em de 

de 192 '■ 

— / 7 ■ 1 

\^o dia A' de JÍláAU^r\^ 

•J.ii $ 

/j 

Requereu exame em de de 192 

^ , 

Em íJm . / de (.Uk ^J/^, 
\foi inscrii 

de 192c/... 

de l.û^i.û>ù^Î4? ^ 4 ^ . - . í... 

Frequência no L.°. afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 

« .ff-
•j " 

de 192 

$ 

192'' concluiu o exame de f/{M <i^ 

e fo i ■ / l ' i ^ ^-'<í^trt> > 
• . ' — ' ,"-1 

Média'ftnal i^ 2Z^.CD^^ 

QualificaçãcTrT/^ l /1 m't:ZU£. 

Vid. L."/:^// afi/ ''^ I (^,^ 

de 192 

Em Z de 
^ O 

'"V de 192 C 

■i/ '/ 

Requeifu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

/.» p. $ 

de 192 

.2.".,). 

•OL

foi inscrito no curso de....Œd..Jl.J^^^ ^°^ '^ct^^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

1.» p. $ - 2.<^p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 
2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

afi.' 

de 192 

r^ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 19? 

$ 

L^ de / 1<J^0^^ í No dia 

IfV 192 ^ concluiu o exame de Cfi^U 

Pt/íy.p kC^<^ j 

i 
'̂ efoi U^/^H^^vra^ 

j Média final iy/A^jùt ^v:£(£^.. .0^.. 

Q^wlificaçãoy Fpt/f Î O''^ ' i ^ ' i ^ i - ' t ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192.

Frequência no L." 

1." p. $. 

afi.' 

2." p. 

de 192 

$ 

No dfa ''' de .Jt^i^ur^^^^ ^ 
^' 192 concluiu o/exame de vÓ^..Md.ÂrU 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

':àJ,.é...^:/dd.<i<Luk'ò>. / .ÙAd4<id/êA^y^ 

efoi i2l^í<lA^/irú{.dhi 

M^dia fival (JiJM ÍA^ '/]CaAA!)0±J 

^^^(tlificução W Pl^'

e foi 

Média final 

Qualijfcaçào 

Vid. Ui'^^'^afi.' ^ 'jm 
No dia fo de i^juuuo 1/L^J A 

di'rjil2 O conchiin o eJJme de WIAUAM/ t t ^ 

\/\/OíJyi/ te 

efoi cJ^^t/T^a, dU IM^ l^vUTj 

Média final oLM^a^i'***^ ^yeJ/»^*^ 

Qualificação l^^^w^—

Vid^/ILji n fi." 4 - ¾ ^ 

Na"^fia ^^/ de , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 

de 192 /concluiu o e//inie de ínU^Í^AA^CH^ 

Média ftnal 

Quííliftcação 

Vid.UK" 

^ 

efoi ÍÍL/Í uT^a^d^ 

ft.' ?#^_ 

l/tltL ^ÕZ^ No dia <^0 de ^ _ _ ^ - ^ _ ^ _ _ 

de fi)2''it^cmu;lHÍu o exu^me da^^Cc^y^^^C* t.'Ot. f 

a»^ <ty c^«** • ^ 

e foi ^ ^ ^ n - - r V ' < ^ oC«/ 

Média final 

Qualificação /^UJUA/ CXA^^^^X*. 

vufin,.'' /Lá% fi.'U f 

^TcT de 

lie 192 concluiu o exd/hie de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L." a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

foi 

Média final 

Qualiftcaçãi 

Vid. L. a fi.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média fintai 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.^ a ft. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi' 

OBSERVAÇÕES 

?:...^./£.-^.a.' 

V 
■■•f!-

■—TTs—' '. 'l^i» '., I'' 



m 

J - - ' ^ - - 1 

w 
Nome "zi Œ^^UZ^ '/^Z^&Ùt^ de idade de jZp anos, natural de /^ 

i: 

Concelho de , filho de ^^/Jf/û ; li'f ^ ' /it Ct^ ^.i^c 'p^x i/̂ ^^A 
A-

de Mat.^ n.° fl.' INSCRIÇÕES 

<:.ino ifi curso de 

li^ami' cm (te 

no L.o a fl: 

à . ^ . de 192^ 

't'\^<^(^' 
/ / 

de 192 

o a /4̂ " 

O 
z de ,4l^ C^^l^U^V de 1921> 

nio no cursííde JtQJil^L ti.'^Pc^ 

M í fil'i^ '^! ^^1 ' 

tíequcrru exame em de 

frequência no Li." 

1." p. ■ CT: 

de 192 

Em JÍ de 0 ¾ ^ ^ . ^ ^ ^ demff 
i inscrito no cur:so de _,-/^::^^^;?:/r: <!̂̂  foi inscrito no cur:so de ^̂ ,.̂ :̂:̂ ^̂ ;?:/r̂ ^ 

i. -í,̂ *- íf^ 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." a fl. 

1.« V ^, 

de 192 

Em 2^ de lUt^ddd^^^.... ^e 192^ 
foi inscrito no curso de à)^A^:/dk:i^tr^ '^'-c- . 

VAH ' l de J i^Mylií^^y^ de 192} 

foi inscrito no curso de liJkCid^ítt^ û<

. ^ K ^ . q.£r:l^ 1. 
a^ 

Sequer eu exame em de 

Frequência no L.o afl: 

de 192 

' ^ ^ 

2.''p. J/)$irv 

-r^ -if ^lí ■'' t/^=Ls..^ 

zszu 
Em JLÍ de ^..i4i..£6^^.'2..i^^í±^ de 192^ 

foi inscrito no curso de â.í£^^ã.i:<Jr::<k.ik±:::X'.. 
r:J^„^,'3,,:cPy,'^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. S 

9 

EXAMES 

Em Jo de 
foi inscrito no curso de 

Jicquereu exame em dr 

Frequência na L." a fl. 

r . . . v / f 192. 

de l'J2 

"y 2." fj. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

de 192 I Eequei'eu exame em de 

afl. 

2." p. $ 

Em c? de LU^>í,/2i^^^f^^ de 192.'>^ 

fui inscrito no curso de '^'^cXA 6^^4X0. .^i^f' íl^ 

Requereu exame em de 

Frequeneiít 110 L." 

I." jK $ 

afi. 

de 192 

. 2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi: 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

i."'p. $ 

'f ' I 

Em r) de tjyí 

foi inscrito no curso de 

de 192(

■■lu!^:ct 

Reque7'eu exame em de 

Frequência no L." afi. 

de 192 

b$ûv 

' 1 ' 

Km 23 de J ã^ f£d<^.tùy^ ':.. de 192^} 
foi inscrito no curso de _^::Z^.'J!>.^^^£d::'i 

\ Requereu exame em de 

Frequência no L." ufl' 

1 . ^ /' i^$ ^ 1^ 

de 192 

2.» p. $ 

Em .^ de \i^U^ 

foi inscrito no curso de .4-^ 

7 
Í7 Ci^.P^t^^'^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<' a fl: 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

^<^< rf ^*-' - . 

Em ^ de ijy^ijiéu'âry de 192í 
.̂ ..lí2....̂ . (5½^ foi insorito no curso de 

Requereu exame em .ide 

Frequência no L." afl: 

UP ^ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl." 

Em de 

foi inscrito no cursu de 

Requei'eu exame em de 

C6, 

Requereu exame'em de 

Frequência no L." afl: 

1." p. $ - ^ 

de 192 

Em "^O de ^f (Tv^^^'V^ de 192 Ç 

foi inscritfx no curso de'''rrL....H>1i*4!V..>\>^, d/yySC 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afl. 

cTKûv 

frequência no L." 

1." p. $ . 

afi. 

Em de 

,foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

t" p. $ . 

afi. 

de 192 

'J a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Rcípícreu exame em de 

de 192 

Frequeneiít no L." 

/." p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

/• *" 

No dia /f de J^^^^/^ 
de 192Á/concluiu o/ejcame de íX.^'^'^ vo 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi insd'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 
9 " 

P

de 192 

$ 

cjoi ^V^^rp^ci^i^ 

Média final ^J^UZ^Í/i. Z ^ a ^ O ^ ^  ' 

Qualificação/w^^ ^ .. ., 

■ndt'%^7ãlZ~<rí^^íP^ 'i<If 

NÔdial^ de ' i^t_-A< 
^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

Vp. $ 

de 192 

' de 192 <, "concluiu jo Jxame de ^ Mí^t<P^ O c-

efoi a^HU/y^^í^^ 

Média final cM^ÏJ yMATr^r 

Qualificação /^ii^J^^'.&MLL 

< Via 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

W/^ -̂"̂  

de 192 
-.'í 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

NrfiJuT^'' de 'lx^X 

: (/'' 192 ; concluiu o/exame de _.A/4(^.(>^kl<ty^^ 

y 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeret( exame em de 

de 192 

de 192 

Média final íÀJ^^.OAUtl .% 

QuaUFcação.^^ 'dip' 

i(0^nt7h7fL^ '} s 

0 ^ -

No dia /a/ de 
T 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

« / / 

de 192C^concluiu 0 exame de uCi^^''v^* 

efoi /U^/l4ypy)yZ^^ 
Média final /np/i^<^ a^^tÙiT^^Î' 

■'V $ \ Qtialificação 

viC'^^.ô/Zk, Ja Pr^^ 
^ j ^ ' _ - _/li«r»..- -* 

de 192 

2." p. . $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 1 No dia de 
!( 
•' de 192 concluiu 0 exame de 

Frequência no L." 

}." p. $ 

afl.' 
0 « 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

efoi 

Média final 

I Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

i de 192 concluiu 0 exame de 

Frequência no L." 

l.p. $ 

afi. 
J " $ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

No dia de 

de 192 cofwluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcaçào 

Vid. L." a fl. 

No dia . de 

de 192 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. I..0 a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft: 

No dia de ' 

de 192 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu 0 e.vamt%de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

.\o dia de 

de 192 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu 0 eouime de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl» 

OBSERVAÇÕES 

' l^lru^ i> f.'} /fr, -ft / . 



"^ZíHa Jalãiià ^ ^yC/i:Í^P:t/rC' de idade de ito anos, natural de Y^^ ) Iv 

de Mat.^ n.° fl. as INSCRIÇÕES 

III 
i^X 

de ^ í ríC:^í?j, 4̂ de 192y 

tritii no curso de JUÍ^L, 

v\ 

exame cm de 192 

leia no ^." ■ a fi.^ 

'$^V ..2.'']j. / $ P 

^Í^,^g^SSSZ. r ^ 
í ^ 

/•;,/, l^^ de ^1,(:^^^1^:... de, 192^}^ 
lai inscrito no curso de . {i,\'l^í'^/f Pí tt (£^^ 

tequereM exame em de de 192 

{Frequência no L." afi/ 

Em í^e ^jZi^í^U^l^^^ .,de 192.) 
[foi inscrito no curso de ([y.:íi.ddi:^'%^'^<S^ 

.,é^^^i:l:îi'^û<^  

'T-
Requereu exame em de de 192 

Em ¢... de là:^Uù^^^U 
foi inscrito no curso de .(^:/^^^:¾ 

Requereu exame em de 

Û 192// 

de 192 

Freíjuencia. no L." 

de 192tf 
Hg^ /^~^ foi insc^o tu) curso de 

Requereu exame em ne de 192 

Frequência tio L." 

1." p. $ 

afl.' 

: ^ 

2»p. .$... 

■-mx-

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame riu de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência im L." 

1." }>. $ 

afl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Retjuereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

dfi.

Frequência no L." afi. 

1.''p. ,l^$.//V^ 2.<'p. yfí/$í/u 

EmJ.k de ^>^^^iáJZÍÍ,^de 192^ 
foi inscrito no curso de i,,.^..:ikl.^::^d 

/ 
Reqiweu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. /L^$^V 

a li.

2." p. /fû$aff 

r ; 

/TT^ "7 
Em / / de CM-^^.Ú 

foi inscrito no curso de ^ 

Requereu exame em de 

I Frequeticia no L." afi." 

e 192Í/ 

■ ^ 

de 192 

l.»(p' 2." p. $ 

Em ^ de Cí-U^/iT/^ ^ dp 192//.. 
foi inscrito no curso de ^l^<^J^1kMra:> 

Requereu exame em de 

Frequência no Ly ^""•"^fi." 

/.« p. $ V-

de 192 

$ 

Frequência no L.' 

!.•' p. $ 

afl. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.' 

1." p. $ 

afl.' 

de 192 

2." p. S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no IJ.° 

1." p. $ 

d ft." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afl." 

Frequência no L." 

7." p. $ 

afl.» 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

. wg 

Requereu exame etn de 

Frequência no L.° afl." 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqnei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. . $ 

afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl." 

1." p. $ 

\ 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exdine em ile 

de 192 

Frequência no L." afl.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

d fl.' 

de 192 

^.« p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Ein de 

foi inscrito no curso de ^ 

Requereu exume em de 

Frequeucid im L." ajl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Fi'equencia no L.' 

1." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ..de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afl: 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." o fl' 

J.p. $ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

■ 2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•) " 

de Í92 

p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

■" p. $ .) a 

I H mSmmir^^ 

Concelho de ' , filho de :^k'Mi 
y / • n 

\rí<^:UÁ ¢:/^ï^^^^tJ^f^y^^M^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi . 

Média flnal 

Qualiflcdcão 

yid. L." a fl." 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

^'i) dia de . 

de 192 concluiu o e.rame de 

e Joi 

Média findl 

Qualificdçdo 

Vid. /,.-. „ fl. 

ft 'i No dia ■ de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

^ Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No did de 

''<' 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

EXAMES 

No did de 

de 192 ronrluiii o exume de 

No dia de 

de 192 . amcluiu o exume de 

t 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e fui 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl. 

No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

M^édia final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid, fj.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L." afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl." 

.\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o d fl. 

No dia de 

de 192 t'oneluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕÉ^S 

- ■ - • : • . : ^ 
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de idade de J / anos, natural de l//l^i.4^:'kktid<k7' 

Ide Mat." n. INSCRIÇÕES 

W/í ' ]p cX^^^í^fcV-^.. de 192<> 
srito no curso de Li i4dt4''PP^ £/X^' 

m exame riii de de 192 

teia no L." a fl." 

Em . I de 
fi inficrito no curso de 

I -S? de 192^ 

'Requereu exame ei)i de de 192 

Frequência no L." o fi" 

l."p.,4^k.(^V 2."p. y/0$ro 
■ ^ - ^ . 

Em. I de (y^^^fk^i^ V^de 192*; 
^—T 

foi inscrkto no mrso de .{Xdí^^ptdi^ ^ ^ j 

Bequereu exame em de 

Freque)icia no L." 

tp. h^C'V 
afi.

de 192 

5.» p. S%^0 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Freqtiencia no L.° a fi. 
í." p. S 

Em de 

foi inscrito )U) curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reipiereu e.rame em de 

r::i 
Em ./ de lJJ:±L:/^ld^^^.. ãde 192^ 

í /y J ' 
foi inscrito no curso de....^:^ídfdlr:.. ^'' ' ' ' ' 

iequereu exame em de de 192 

Frequência no L." 
T/fcW 

a fi. 
2." p. Jû$C(^ 

'71 -ff-

I 

Em / de ^J^'i^i/f./Ui^ 
foi inscrito no curso de ^_^;^í^^ 

/ 7 
Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

 ^ 
ÍL^p. J()$Í(J 

^ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Bequereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 
1." p. $ 

afi.' 
•J a 

de 192 

$ 

Frequi iieid 110 L." 

1." p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame eui de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

Em de 
foi inscrito no curso.de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 
1." p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L.o 

1." p. $ 
afl.» 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. .$ 

de 192 

de 19;<! 

2." i> 

Em de 
foi inscrito uo curso de 

Requereu exame em de 

Frequência IKI L." nfi" 

1." p. $ 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reíptermi exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fi.' 

1." p. $ 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito nu curso de 

Reiptereu exame em de 

Frequência no L." afi.'' 

1." p. $ 

Fm lie . 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.rame em de 

Frequência no L." 

1. p. $ 
"fi.' 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•J a 

de 192 

p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 
afi." 

2.'^ p. 

de 192 

$ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frc(pienciu no L." afi." 
1." p. $ . 

de 192 

EVequencia )ii> L." 

1." p. $ 

"fi.' 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Erequotcia no L." 

/." p. $ 

afi.' 

o n 

de 192 

$ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» afi." 
1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 
1." p. $ 

afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $. 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl. 

I." p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

. de 192 

■j " 

de 192 

$ 

de 192 

•) " 

de 192 

$ 

' f Z^orxi^à Concelho de oy.'^Jûc^ , filhoide ^VT/JiPâ/^ha^/uí^t^ 

l 

EXAMES 
'í 7 / / 

i\'o dia r de . /-t-í̂ -̂ -''̂ -*-̂  

àe 192 if concluiu /> exame de iU]^i.M^PPut 'i 
. í S^i'PUUv 

é^a. 

'■ f'>i í ^ / ^ t / / ' / ^ < ^ ^ 
Média final ù^'f ̂ 04^^^i /ytXl^^*^ 
Qualificação {f^i 

Vid.L.oJ^'JIAfi.' •^' 

1 

de 192/( cmuluiu 

efoJ ^:t^y7ylCH^zP^ ^^—' 
Média final ^A^^PCé^/CX^'^^^^^ 
Qualifim<iau^p^yí<i=: 

VidÇt^^/^ ufi."^^ 

i\o dia^.^ de /j 

de 1921/ concluiu o exame de 

efoi í^(yl^4^^OtV'~íX^ 

Média final P MXê , J^^t/^n^^^ 

vidyL.oj^^<^ ^ / ^ 

^0 dia 

de 192 i~l;oncluiu oemnie dej ^ - ^ H ^ - ^ U 

efoi A^H^ yuU' 
' Média final 6J,i/iJ^iJm!<^ VoÁj^t^^ 

QualiJicaçãoSÍ=f^H:^. 

Vid.y^JtL, afi."Í^^^^ 

-

Ao dia de 

de 19'4 eoncluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» (f //_.■< 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 
Vid. L.o a j / . 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fl." 

í\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

efoi 

Média final 

Qu<iHfica(fio 

Vid. L.o a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fl. 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fi." 

.\o dia de 
de 192 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 
Qualificação 
Vk. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vnt !.. afi." 

]^ dia de 

de 192 runvliiiii u exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 eoncluiu o exame de 

efoi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a ft.* 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fl." 

'■•Si-

'■m 

OBSERVAÇÕES 
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Nom^yòi^dé^í AUUp de idade de /JJ! anos, natural d^sJíH^^/yê^/^ 

Ide Mat." n.° fl. INSCRIÇÕES 

exame em 

meia no I^.° l/'^fl' 

o a 

de 192 

f-$i;' 

foi inscjitojao curso de 

fíeíptereu exame em. de 

.jt^ ^<^=^st3 «a*-

^ 
í)^ 

^,Em.J^de [M^Û^I^'ldLri^V de 192% 

inscrito nomrsifde ^JC^Û/LI':^^ C^í^t^t/^

I. 
J 

r 

Requereu exame em . de J<uvn.:\<''l.. de 192 il 

Frequemia no L." váji." 

Em^} de ^ ^ / ^ ^ / • ^ . - ^ ? de 102^ 

foi inscrito no curso de ( j J ^ / - / ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ <^ ^ 

d?.. ^.M^aJL
l 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

'■$0 _ _ 2.'^ p. J^Sí^V 

''̂ í̂ «c-ís_.<itf=i<2 p é 

Em .^Ide ....Jj^LM^OíítdOi^ de 192 j 

foi insoritq no curso de..Jsn^'^SiZ^ //"7^ 

(H^if'lA^ C C>inJ<4l^í^L^h^^'^ 

Reqtweu exame 
I 

de / de 192 

Frequência no L." a ft.' 

EmJ.^ de yJíH^d^^lJ^"'^^ §f 192'} 

foi inscrito no curso de /]/ £S 

i Requereu exame em . de 

Frequência no L." uf. 

2." p. 

de 192 

ÍTSÍA.^ 

i EmZ^de J ^ / i ^ í ^ - ^ ^ ' de^92% 

foi inscrito no curso de h/J^ £d^fLyL^%,,rri) 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." ajl. 

de 192 

,^2.<'\ ^'^$ IA 

Em. 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a //." 

de 192 

2." ]>. $ 

KmJ^'J de /I^/^l i^TlS^ de 192^ 

foi inscmo no curso de ^ JIn û/^ ^ ^ O 

Requereu exame em de/ de 192 

Frequência no L.o 

10.;. $ 
afl.» 

^2." p. $. 

Em ^JS.ZJM^ 

foi itiscrito m curso de 

fte 192^1. 

"L V 
'Requereu exame em 

Frequeneia no L." 

1." p . $ 

de 

-J-jí^L. 

de 192 

aji.^ 

2." p. S 

^ 

11 
Tf 

Em .LI de ^ 'V -7> de 192 ^ 
/ ■: / " ' ' 

foi inscrito no curso de ^ ( ^ ^ / / / j ^ f iíí.--^^ x^. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1 (J¥. 
af: 

2.» p . 

de 192 

S 

'^ZtC^-ít-í^aí-^ r ' . " ' ^ " ^ 

Em^'j de í£ f^iYf^i^'^' /^^ ^^2^ 
foi inscrito no curso de ^h:^://^:/.^^^v f ^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

$ 

Em y^ de X ^^£yl^í<J/>^ de 192 y 

foi inscrito no curso de^^/í/t/6 S ̂ :^iyl^lH '(S^*

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

f i." p. $ 
afl.» 

•> a 

de .192 

$ 

•í. ô4z^a^;í^ / Em ^ de ^J>{.^^iyí<^ rri^ . de 192 "> 

foi inscrito no curso de Ififé'a^Cõt c^ '^ex c^*' 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

$ 

Em/D de tS GJê^t^j^^yy^.., de 192 i 

foi inscrito no curso de MC^Jy^i^^t^u^^ «f?^*--' 

^'"Joret t<ffi^í^i't'^^:^ 11 ' 

Requereu exame em de 

Frequencia_no L." 

de 192 

.1." j). $ 

foi inscrito no curso di 

Em ^ 9 de Jf^y^ ^y<>^.^jAytí de 192 

4' O' Ou%^^^ i^0^^ 

/l^a^t'i/^/i^i 

Requereu crame em de 

Frequenda nuJu^" ( 

de 192 

Ijyp. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Em de 

foi insrrif" m> riirso dr 

Requereu exame em de 

Frequência na L." ".ft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

aji.r 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência lui L." 

1." p. $. 

"Jl.' 

r Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.ranie em ih 

Frequência nu L." 

1." p. $ 
«f

Fm ^/de <7/:rl^^r(:t./^/^^~^ deJ92^/ 

foi inspito no curso de^ <Tr;.>^Z^..ií!/-ríÍ!(^ 

Á ft^l/yv qT^^L f^\í2^ 

Requei'eu exame/em de 

Frequência no L." 

=.:.ZÍ-. 

de 192 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ . 

a fl." 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L.» a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 
a 11. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p . $ 

de 192 

de 192 jk 

2." p. $ i 

I 

de 192 

de 192 

2.''p. . $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

^ 

de 192 

de 192 

•̂ ." p. $ 

• 

$ 
de 192 

de de 192 

aji.' 

2." p. $ 

, _ J ^ 

«MH 

Concelho de / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

t: 
EXAMES 

, f/Jbo de /2¾¾. 

^ No ti ia í-^ de 

de 192íf eo)u^uJM^o/exame de ' ^:77t^^/*-*--A-

^ ' V Z ' * /?»-

efoi i>^l^U?'i^'i:^^^ 
Média Jinal ^1 //^l^X.^.^^/í/'a£^r>.^/ 

^Mlijicação . 

v%dyM'Síf> n, ÒJ'- //f-ry 

^ ^ t - ^ No dia/J/j di ^ i.—  ^—„ ^ 

de 192 íf conchnu/o/exame de /yC^^^^^^y^' 

e foi i í ^ / ^ / ^ - ^ í - T - ^ ^ - ' ' - ^ 

Média jinal /f^X^.yytu.£í^>^^^<f 

Qualificação /T^íJc/tn's^'.^'*^^'^^ 

Vid(M.>r / 3 ^ , ^ / /^J 

No dia M/ de 

de 192u concluiu u éxa 

-J 
A^'.^^J>7t^tr 

efot / Í Í ^ - Z ^ / ^ ? < i ^ ^ ^ ^ 

Média jinal - ^ ^ / ^ ^ Z ^ ^ , / ^ 2 ¾ ^ ^ ^ ^ / 

Quali^^aui 

No dia^Z '/^ 
de 192 ^/concluiu //exame de /j^Jl4í4í^ 

... ̂  ùl Jfp^^Jíiti^^i^J 

No dia /3 de A : _ , .i 

de 192 < concluiu o exame de t/^Zf f^^^^ 

e foi ^ /.UUv,p, 

Média jinal p. l/kX/ l . iin:^:./ 

Qualificação J f', n â^ o : 

Vid. LoJ^,^fjHy^ 

H ' " ' "'■ " «l&=-

U No dia^ f / f — 7 - ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 

de 192o conclniu Ã)/exame de A^./y^i^^^^lc^ •■ 

Média jinal LÍ^ÔÍAU^ yO^U irfo 

Qualijicação. 

de W2y concluiu o /xame 4Í̂ /iá?;/̂  W*-y 

Média fi 

Qualificação 

efoi í.L.lllP/i^r>^r^ 

inal ^lí/Ziu^i' 1^y/'yr^T^ J 

" » 1 ■■ 

e foi 

Média final 

Quulificarãi) 

•-'«sí^, 

e joi 

^édia final 

Q^f^iUfkai^m 

«K '̂' 

^0 dia //' de ÙM^^âtT^k^^ ^ 

^ 1921 (concluiu o exame de d^^.A/lll^^ k ^ 

1 
e.foi í^^PL€^/ly2:^ c ^ 

Média final C^Áx^^^U^^^^^y 

Qualificação ^"^ ^t'O^'^.^itX.^.—' 

Vid, L.o acjTTh^^ 

y^ 
■- -.g-_-^tc—ig-*—jt 

No dia ,!<■ 

de 192 concluiu o exame deJy/f 

efoi ^,^'t^y^,^!?t^nh^^ 

Média jinal ^^^J^^n. « ^ /j.^í:>(U^rr^>9 
j Qmlificar 

^'<y 
^ ■ > - -

.fer dia^V de ÙM^lf^/^k' 

de 192^!> concluiu o exame de : k'klMXii.,.M 

efoi L^i^/PWVZÍ^ly 

Média jinal Û/filU yc(A<^ 

Quoi^mção / r ^ V ^ T ^ l ^ 

Vid.yU"/^:, klkp 

^ — >o 

No dia 11 de J! en/^^^í^O^x.^ 

de 192 fconcluiu o exame de \//u^í^tXTc^m^, 

e foi ót^.-t-inA-tíCiSÍ-o 

Média final í^^í.t^^t.^?-^- / I A Í X X < / \ Í - » 

Qualificaçfio 

Vi p7^fi$^ 
X . . I . ' <> ' , , !» . . 

U^Li,^ O dia T^ de 

de 192 (concluiu o exaA/te de tti^' í' 

efoi ÇÍAA LWvi^v 

Média final (JU, ^ - « ^ W C v ? (VaX/CU^ 

Qualifitj^. V I % - . ^ . . ^ - -¾ 
a fl.^ ^K/^ Vid. 

No dia 1^ de — ^ - i , . - . — -^,-

de 192 O concluiu o excatle de—'/'*■ 

/^a, tA^^yt Ji / 

efoi OÀAr^Ayir^ Ot^CÍM 

Média fnnil / 

Quuli 

Vid 
uilincufetv' —"^ 

i.yíU.Hap^^^^ 

No dia t>c ' de yy*^ .**-c*^ 

de 192 D concluiu o exame de _ 

e foi 

Média final 

Qualijicação 

Vid. ÍTXÇ 

No^^^^a de 

de 192 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

So dia de 

de 192 concluiu o e.came de 

e foi 

Média jinal 

Qualijicação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl." 

J 



Nome ÙPylil/M^...^^..^^^^^^^^^^^ deidade de ^ anos, natural de Â ^in^ 

(ie Mat.= n.° fl, as INSCRIÇÕES 
^^ã/^2 \^ de 

no curso de ùC" 
< 

^ / : ^ Z ^ | M ? ^ de 192 0 

*exame etn de //. a. de 192 S 

wiicia no L." a fi. 

£m iÇ "Pde M. £4 

ins&rito no curso de 

Requereu exame em '. de 

afi: 

de 192 

ÏFrequenciu HO L.O 

2."2> //i^$^ 

r^:^ 

Em ô de 

foi inscrito no curso 

i' 
Requereu exame em. de de 192 

Frequência no L." a fl.' # 

o il l> $ 

.._i=flL.,,-^ 

Em é de ^ / / 1 ¾ ^ d^ 192í/ 

foi inscrito no curso de r^pfyPé!4L û^*"y 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

2.» p. $ 

Em ^ ' Çde J M^^PMd"^^^ de 192^ 

foi inscrito no curso de '^l.^^.^^T^^4^±A4PC^ 

kk:^. ^ . . . ^ / 

Requei'eu exame etn de 

Frequência no L." afi 

de 192 

*^^ 

5.» p. I^$k^' 

^ii^iii I gd*-

- ^ 

Em £^ fde .y4..M..Cdyt^ká/:^.. 

foi inscrito no curso de âcd^::^.,^^ 

Requo'en exame em de 

I....M 192'} 

de 192 

Frequência no L." íf//.» 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ofi" 

í ." p. $ 

de 192 

•> " 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi: 

de 192 

2» p. $ 

(y ijCíT^Í^ t> Em i de (j^UinU V de 192//.. 

foi inscrito no curso de,^^jjí/:;j^!^£^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afi." 

de 192 

2." p. $ 

./éí^^ 

Em i de c ^ ^ . / A^ 102 Í/ 

foi inscrito no curso de^, ^^' - ^íZ':/'^^ / Í;;!, 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

^ F -*-

afi.' 

de 192 

2.» f). $ 

Em !i y de - ^ ^ / ^ ^ - ^ : ^̂ ^̂ -̂ - dp 192 ^ 
foi inscrito no cuiso de /vLcS ^f^t^d^^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no Lf ^ afi.* 

í."'p. Ç $ £^ /"^"íZ? ^"P' ^^'^ 

Em S y de Â U^ 
foi inspHto no curso jde 

Requereu e.nime em de 

de 192X 

M^^Pt^U»^^? 

Frequência no L." 

/." p. $ 

a //.' 

de 192 

2.» p. í) $ /A? 

foi inscrito no curso de /^^^J^ J ÛJ t^i^f - ^ ^ c 

7 t í^cíT, í.í t t t £^J í/ 

Requereu.exame em de 

Frequenciu no L." afi: 

]." p. $ o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a H." 

1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a flf 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame e»! de 

de 192 

Frequência no L." 

l.'p. $ 

Em de f 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." '( Jl' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

/'. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Frequência m L.o 

1." p. $ 

afi. 

2.''p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." "fi"' 

1." p. $ . 

de 192 

de 192 

2." p. . $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.* 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência mi L." afi/ 

1." p. $ 

i de 192 

'ifi.'. 

2." p. $ 

t 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência HO L." afi,' 

1." p. $ 

de 1^2 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

de 192.. 

'<fi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em dv 

Frequência no L." 

de 192 

ofi.' 
•j " 

de 192 

<? 

\* Concelho de^^^/^j^^^r^t^^^t^t^ , filho de hcL^^ ^ í *^<^^ ;^* Lr^ 

EXAMES 

'■% 

i^^H^yut '^^ 

No dia ^ de 

de ^)2 íf concluiu o/exj 

e foi í^/pl^7^írcrLn 

Média final Jl^X . / / ^ : ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 

Qualificação . / ^ ^ ¢^ '.^í^uC' 

vid. L.o flAmfi.'J.^l 

No dia /'' de TUí^lyV^t^ 

de 192 ff etmcluiii o/exame de / y ^ i^. 

Tn^t 
1^ 

■--N 

e foi ^'^A^:í^^'^:?(^^ ^ 

Média final íyj/LtO^l'Zf /VYzí^ ^ ^ ^ 

Qualificação ÁJ^^/^:'^'^' 

'JnéfpTíTfi: 

XT'dia / j 

de 192.^/concluiu jf /erame d 

efoi CH.)^ÍU^U^ ^ 

Média final /Z^jcCi^^^^Ql^Z^j^rxéíyT^^ 

Qualiiicarão 

Vid: L. 

*^kr7iín: 

de 1924/concluiu /> 'exame 

/ 

de A^l^J^í^^^t^í^i^ 

e foi ' ypíi^i^ û^i 

Média final 7^f ^ít^<^^^ 

Qualificação "y ' 

^d.TjJ/U^I^ a fi." 

i^'}c:£^t'rr 

Ao dia . ^ de j I t (IA.^ 

d'' 192 concluiII o exame de c^íX ÍU^ÍA/'^ 

efoi i?^.CC<ít\J 

Média final 

Qmlificação - -

^ Vid. L." a fi.' / ^ ^ ^ ^ 

'r~rr. 
. No dia ilr '' Iv L i \^ X) 

** 192 » concluiu o exame de L^/^M^ ^ui^íA'<^ 

efoi iZííyi/P/l/^^ 'V 

^^dia final ' / ^ : ^ 

^^^Hficação Ik^'m'^'i^ty^ 

No dia Z"^ de 

de 192^ concluiu o exiime de 
V i / 

■J £yl^V</t^ 

e foi •^i^j/t^i^í/. y c 

Média final ^jMUi^l"^ 

Qualificação^ (j'V >v-^ 

Vid("Í^JUfjja fi 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

e fo i 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de ': 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média filial 

Qualificação 

Vid. /v." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média fiual 

Qualificação 

Vid. L." " y/-" 

No dia de 

de 192 concluiu o e.raine de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualifioiçao 

Vid. IJ.O a fl: 

■ No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

QuçLlificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.mmeHe. 

e fii 

Média fir0.. 

Qualiiiciir^i> 

Vid. 1,0 ' 

Nil dill de 

de 192 concluiu n exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

4 

OBSERVAÇÕES 

-̂ --̂ -̂ : 
A 

^ 



I I I H i i i P ■WP 

Nome / 7 I tlyf) Ul^A de idade de /J anos, natural de 

me Mat/ n.' fl. as I N S C R I Ç Õ E S 
TT 

,lr yMi £H^Í7^^ de. 192) 

'pno curso de (^ùx iP] QA/S^^ 

exanv OH ,h % . : / ^ . . 

ieiicid 110 L." aft." 

û^u^Uuk Fm V rfe J ^ ^ - ^ ^ A ^ /7 de 192^/ 
foi iiisc/ito vo curso de 

de 192 Requereu exame em de le 192 Requereu exame em de 

M Frequência no L." 

1" p: í/)$b:. 
aft.' 

ÍV-- ' -k--*»«...„.«—'< -, 

ÍReqU' ereu exame em de / 

/1 
V / 

\Freiiue)ma no L." aji.' 

2." p. $év 

: 3 / ^ ^ ^ / v V de 192) t Em^^de /ci iM 
d hiscrito }u> curso de .iiJj'./id44<1rt^\ <5'^^-

íA/^d?.. A 

." ]). $ 

Km . 3 de (JJU/d^J^"^ de 192 i 
foi inscrito no curso Âe /H/^X£ éP^^t^^ &^f<^ 

EmJÍU de J/fV^^^^^^ de 192f 
foi inscrito no curso de r^y •^^^W'u^i'^A.'^ 

de 192 Requereu exume em de 

Frequência no L." 

J." p. $ 

afl." 

') « <? 

Em ̂ ^ de VvW 

ie 192' Requereu exame em de 192 

Frequência no L." 

1." p. S 

aft.' 
■ ^ 2.

$... 

Tot 

Requereu txmie em de de 192 Requereu exame cm de 

Frequência no L." aji." 

1." p. .JMlTo^ ^.^^ 2.<^ p. Jhíê 

ry-^^ 

Em iUe ÁM^^J^y^J^^iÇ de 192") 
foi inscrito no curso de / 

foi inscrito m'cHXSO de C Ù (S^^'^^^ <£<^ / 

Em e ^ de >//^>VC*f^,^ 

foi inscrito no curso d^ 

de 192^ 

Km ^ ^ Je 
■t 

'^/fY^ f/í' 192 t 
foi itj/Scrito no curso de ^ y.£^«^ 4-t<^y <€k^^ 

%... 

Frequência no L." 

1." V $ 

9 ^ 

".ft.' 

< ^ ^ 

de 192 

2." p. $ 

Concelho de , filho d( 

fv 

'4//̂ /5 -̂A /)Pt^/^if.Âi 
,P / 

/ ■ 

EXAMES 

No dia J^/ de 
de 192 (/ coucLuiu o exame 

Em " ^ dr 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Jl." 

"J^^ 

de 192 Requtreu exame em de 

•) a $ 

Km ^^ de ^ t H ^ '^ J. ^^^ ^"^ ̂  
foi inscrito no curso de '"^A^^'' ("UtA^ 

foifi inscrito no curso de 

Vid. L.o'/Ù^Lia ^ft.^J^^ 

de 192.. 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a / / / 

de riviv\ 
foi inscrito no curso de 

7iJ /'/ 
! (\foi c^LM^'^yccJ^ //::li^í. H^Ua^^ 

Média ftnal c^ÂíO^i*»^^^ i^oJ.^T^'' 

Qualiftcação^ 

\ 
No dia ^ ^ 

de 192 ciiHrliiiii i> lxaine de á/: í^^^^*^ 

de 192 

FreqtieiK'iit nu L." 

1." p. .S 

a ft. 

/'• 

. . . -^ 
i 

Fjm ( ^ de i, 

foi inscrito no curso de 

'I !02 l 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft." 

de 192 Requereu crame em de 

$ 

y/' 

' á^t.£<:.'^^ ^. 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." aft.' 

de 192 Requereu exame em de 

ihiJù 

Km.^rdeje/rfl^utk^ df 192)í '' Em S de '([. 
foi inscrito no curso de 

f 
Requereu exame em de 

Frequência no L." a,ft." 

2.» p. 

y^ 

'foi insci'ito no curso de 

le 192 Requereu exame em de 

é^ityÍA.^v 

de 192( 

de 'Jf/VCi/^fl'^ /1 del92<f' Em.^^de . Pï*^lt^/) (^ 
cu/fso de iy^lJi'U^Ci O^t ■A*^ 

de 192 

Frequência na L.° 

1." V $ 

a ft.' 

r foi ^^'tiJyyz::^^^^ 

Média Jinol /^/^/^4\€^ /p^xZ^ûy^y 

Çualifiçqcílo 

vi(C4:o ÍUip a Jl. 

à l^l/L L\--\^ 

No dia ^ V de ^t ^^ ^^ ̂  , 

de 192 y concluiu o exame de Áx^i 

e foi Lk^j.X'Xyc^ .^c;^<^f^ I t ^ 

Média Jiuul íJMfZf^tM .J^uêdXt / 

Çualiftcação i (' .0 y. ^. 

VidCjj^f^ú^í., afi.ot 

.Vo dia 3 ^ de Ly^c^^U^y^ 

de 192 í concluiu o exame de jrt'^ C oC

No 1(m^^ de 
ih' 192 / concluiu o exauí 

e foi c^i^fî'i^.'i^f^^û^^J 

Média ftnal 
í) 

laA^ e Le^ ."i^uÀ^nr^ 

I » 

s\o dia Û d<> i^Jc'^iyl^ki^^yi 

de 192ij, concluiu <> exame de^ŒiyHP^^I^t ^ ^ 

i/ 
/■ 

.foi /^J/p^i^tS^Cy 
Média Jinal i^ûjcX^yy^uZ /ycc i^^^Cf 
Çualiftcarão ,-. V^lJ: 

l^id. K." ' / / , aift.' 

de 192 Requei'eu exame cm de 

Frequência no L." .^ a ft.' 

de 192 Requereu exame em de 

o u $ 

c ^ 

FVequencia no L." a ft. 

^ 

2."p. é $(/V 

1 
Em i de i^j^r^U^tÙ^^ de 192*/ 

foi inscrito no wrso de^/ ^ t ^'^ ^ T ' 
■1 1 / .1 .'Tl ■ 

Frequência no L." 

I." p. $ 

ajl. 

de 192 

2.<^yi. $ 

Frequência no L.° afi.> 

foi inscrito ã\o curso de "U^titàf.^SL^ C(A^ 

le 192 t Xo dia dr 

Vi de 192 // concluiu ^o exame d, e u/jtí^éíí 

■t 

de 192 i 

/ 

% 

11 t i . 

efoi 

j^tt^cli/í^TTt 

l l r i t e . 

Frequência no L." 

1." p. $ 

; j ; Média ftnal ., c i UltclZT^UrT^ y 

■j " 
$ 

Çualiftcação ^-j^^t---— 

Em>^^ de ^ - x L u - ^ ^ UuoJe 192 ) ^ 

foif inscrffo mcurso de yXVV'--»-^^*--»' «■ r̂-

de 192 Requereu exuiiir rm de 

Frequemiiu no L." aft. 

1." p. $ 

de 192 Requereu exame em de 

2." p. $ 

Em^t de 'JAáC^/^í^, 
foi inscrito no curso de 4 

Requereu exfime em de 

Frequência no L." afl." 
i . " p. 

de 192 n E, 
^ L í ^ x . > 

le 192 Requereu exame em 

•J a $ 

Joi inscrita no_mrso 

FJUI de 

foi inscrito no curso de 

de 192 J 
1 '^õ dia de 

"'^ 192 concluiu o de v;. . i £.M^ 

Frequência no L." 

l."p. .$ 
aft.' 

o " $ 

de 192^ 

e foi 

li '^'^dia Jinal 

■^l ^ ' ^ v J^" a ft: 

U Á 
CAA:~^ .it^íí^d y 

■^ t'\c(yí. 

^ 

de '--^-^-v 

FVequencia no h." 

1." p. $ 

aft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

'^'o dia J 
^de 192' concluiu o exame deM/AfPMCiíf^, 

de 192 Reqnrreu e.rame em 

Freipiencla no L.' 

;." p. $ 

■de 1 

a ft.' 

í ^ . 

/'• $ 

r foi • 

^<idia final 

Q^(»liJicação 

Q 
jÊâ 

Çualiftcação h 

No dia «-? 7 de n â »-<.<,-c-4.-o g 

de 192 i concluiu oljcrame dr tyUf c/. v< t* dou^U 

(' fill Ou«--a l/Vx^t/Lt 
V 

Média ftnal dj2^ íL<^,.rv</)/^<»>t«a<-t 

Çualiftcação / H ^ ^ t ^ c / * 7H'VVI__ 

\ j 

y. 

'""línia ^^ de ^ ,...,^-,.,^ 
de 192 1 concluiu o exame de 'f tA^i^»A^ t 

Média Jinal ctti 0 ^ /í^ « / * x t ^ 

Çualijicaçãi). yPfp'^^'*'*^ íTH- t , -

VidC^'fl^Va ft." f"K^ [^

No dia ' de ^ ^ r 4 ^^^. 

de 192 7 concluiu o ex(pm^(lej w l Y^ <5-«K.<>* 

e foi CCiy^yt^iA^Ay*' / 

Média ftnal dÍM oxX^Ajrf^O*'^t^ 
/ ir T íL^ 

Qualiftcaçãu //T/Uc^c*' ^^ l^-^ii-c-t_-

I Id. L^fM^ ■ a fl.' h O ^ ^ " ^ 

u Çt(?Cr/ia«cJ 4lÁtdC(_ —-

a4^ 

efoi gU^ 
Média ftnal CÍc\ Í^Pi/T^jfnA^ 
Çualiftcaçã(yy^ Mftiy* t-l t-'-'Î^Tn^ 
Vid. L."/ítJÁf^fi.'^y' 

\y 

No diay^û de 

'e./l92Í concluiu o /fxame 

A, Mt' cd' l^i *-^S 

l ít^ í) 

r^' '^ 
e fui (Jyt^ Uvt^'Ot 

.Wdia Jinctk K / ^ P^^ / y^ith4.j 

Çualificacãfii 

Vid. L/. 

No dia / 6 de ló^^^-t,*-^ . _ 

(// Wj:í O concluiu o eMme de WC^jU^ í L o 

i/i^'HA, t4) 

efoi 

Média ftnal 

Çualijicaçiio^ 

Vid. ([^.^A^^.a Jl." ^Çf^ 

Vv» No^ííía <^ de ^yvv^./vv^ V V» k 

de 192 4 CO/ÍÍ-Z/Í/K. O exaM de '^!à*A^A,•yy^ ( ^ 

A\A.^ "UVWVv' 

e foi 

Média final ^^iAA^Xiy V:<AX/r\(<) 

Çualiftcação t / ' W - J ^ 

Vid. L." \ U J , . a it." . : \ ' 

No ((ia^/ d, áky 
de 192 ^ concluiu o eçéaine de lv^úl ^ 

>'foi cu^Uditaíu 
Média Jinal lAjf^lci^i^i^^ ~^] ítULV^;^ 

Çualificação f^y\— 

Vid. L.oJ^M ft' /^7 

So dia ,^^ de 0!^Z^£^ 
de 192ay<^yncluiu o e.mme de i:>iSC^^ ^.. ^ ̂  ^ 

—«?<?//* «TVÍf 

[ ^ 

e foi 

Média ftnal 

Çualiftcação y;^.o<í~*.^L^y^ /*z 

Vid. L.o Jí//a ft s ^/f 
V 

/ 

No dia /7 de C/^i^C/_^ 
de ^192'^ concluiu o exame de ffCAZd <3C 

e foi C(y'j //f'-^ < ^ ^ 7 

Média Jinal ■ r r</ i^^dU. y<y 

Çualiftcação 

Vid. L." ' a //.^ 

OBSERVAÇÕES 

^1 ^ i ^cí;<;XJL" 

l . 
^ 

( 

e, * x OU 

oCt^ -^ > <^ *^ o -r-vt- ̂ C -*-c-v«<,i| 

■ASfiSaSta 

^. 

û/f 

■-ÍU. 

\ _ _ .__j..iiáÊmitam 



A. Nome 

de Mat." n.° 

^H^ de idade de/^ anos, natural dé ^^^^^^^t^aa

INSCRIÇÕES 
//^ de CM>cH^í.^L~^ ' 
çrifii )i() curso de 

^í> de 192< 

nnx^ 

U exame em dr 

icta no Jji.o _ ^ a fi 

de 192 

i^f 

Wf^^' 
^^^ .̂" i>. rn^ 

hm /J de íUPi^^T^C^^yv de 192^ 
u ■ 2P ■ ' — ' 
foi inscrito no curso de^~7/l^y^j.. 

Em /í de ■ ú^t^í^vií. 

foi inacriio no curso 
* 

7 
Requereu exame em.. de 

Frequência no L." . 

1" p. "~s— 

a fi.^ 

a.u 

de 192 

p. $ 

Km 
^ 

A de Cá^f^. 

Ifiequereu exame em de 

\Frequencia no ly." a fi.' 

de 192 Requereu exame em Je 

2.<'p. Vs^y 

foi insç^to no curso de 
de 192// 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. ~$~ 
afl.. 

 ^ 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 
afi. 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 
afi." 

Em /fj) de o ^ de 192 Ò 
foi ijiscrito no curso de ([^^^^144.^1^'^^^^ 

Requereu exame em/7 de 

Frequência no L." 

J."p. /DSÛT; 
■ I 

de 192í^ 

2.» p. h $1)1) 

Em //ô de tó^^^â^^^^^/T-^p. ,,^ de 192 {} 

foi inscrito no curso de 

Reqifereu exame em de 

Frequência no L." « fi 

J." f^'~~&'$^ ^ 

de 192 

Em — de (J*é

foi inscrito no curso de ^. 

Requereu exame em lit

Frequência no L." a fi." 

, 1:' p. '—$ 

de 192 

■>." p 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

•) a 

<^«=-«-*s;<;4Uá 

Em Z, de (jpíi

foi inscrito no curso de C 

é $Ln^ 

de 192^ 
^5t^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

de 192 

2.» p. $ 

Em t de (MU 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.* 
l." p. $ 

de 192 

2." p. S 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

l."p. ^ 

a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em . de 

Freijuenc/a no fj.o 

/." p. $ 
n fi.» 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
a fi.. 

o a p. $ 

de 192' 
foi inscrito nooij^str de ^^^ :^ .^ )^ : ( (^¾^^ 

Requereu e.came em de 

Frequência no fj." 

1." p. $ 

afi: 

** 2.<* p. $ 

Em . de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requdeu exame em de 

Frequência no L." afi. 

l.» p. $ 

de 192 Requereu exame em de 

Erequencia no L." 

t" p. $ 
afl.^ 

2." 

de 192 

$ 

^V:! 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.» 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

/." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

^ 

Em lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

•■> (1 

de 192 

$ 

Fm de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.vaine em de 

Frequência no L." a fi.^ 

!.'• p. $ 

de 192 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

f p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

2." p. $ 

de 192 

Frequência na L." 

I." p. $ 
afi: 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

2." p. 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

fp. $ 2." p. $ 

Concelho de 

No dia /y de 

de 192//concluiu /o e/xame de ÁX6^ ^flypi^ 

■ i 

c foi í^l^/l'^V^7^<^i^<V 

Média final cT^Âu^ùai^X/' ■ ^^<^ ?^^ 

Qualifieaçm^. V^^if^^^^ 

hl fi. 

No dia de 

de 192 roncluin o e.came de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação ' 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.ò a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média, final 

Qualificação 

^'^ J^" a fi.

No d ta (le 

de 192 couclnin o exame de 

e foi 
Média final 

J Qualificação 
fid. F o ^ ji. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi . 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi, 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

(Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Çualifi'caçao 

Vid. L." a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

dr 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a il.» 

I 

, filho de 

_ ^ 

/ 
^i^Uyt^ A-

EXAMES 

m-

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o (I fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qual ificação 

Vid. L.o afi.» 

No dior de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.

OBSERVAÇÕES 

f'".--

/ 
— ■ ^ ' 

•Mm>9 II iiiiJJaMlii"™ifc-w»v*ii" 
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Nome m. '^JipT^L^ojÂr^^i^^ YPHZ^^ ^ ^ de idc idade de ^í) anos, natural de û^ity? 

I' Mat." n.° fl/ INSCRIÇÕES 

fto no curso de 

Í' exame eni de 

çia no L." ^a fl. 

de 192^ 
■t-v iX{^ 

€:^ 

de 192 

2.'^f. i)$h'0 

EiH de 

foi 'niscrito uo curso de 

iequereu exame em de 

de 192 

W^requeucia uo L." a fi.' 
0 a 

de 192 

$ 

Kiu de 

foi iuscrito uo cursu de 

Requereu exame em de 

Frequeiicia no L.» a fi." 

de 102 

Em de 

foi iuscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1" i>. $ 

afl. 

Fm de 

foi inscrito tu) curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

2.<^ p. $ 

Em de 

foi inscrito uo curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L.» 

1." p. $ 

de 192 

a fl.' 
•) a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito uo curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." afi.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

Em de 

\foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame.em de 

de 192 

Eui de 

foi iuscrifu uo curso de 

Requereu exame eui de 

Frequência uo L." 

1." p. $ 
:3fe afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi iuscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." afi.' 

1." p. <? 

Frequência uo L." 

/." p. $ 

afi.' 

^." p 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." 

1." p. ^ 

afl.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. . $. 

de 192 

Em de 

foi iuscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." nfi." 

1." p. $ 

Em de 

foi iuscrito no curso de 

Requereu e.rame em de 

Frequência no ÍJ.° <t Jl: 

1." p. $ 

de 192 

H ?'• 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Erequencia no L." a fl.' 

1." p. ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

•J a p. $ 

de^92 

^« P

de 192 

$ 

Frequência uo L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." a fl." 

1." p. $ 

de 192 

•) (I 

de 192 

$ 

de 192 

>>« 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exaiue em de 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. ^ 

afi.' 

de 192 

2." p. <5 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

l.'p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $. 

Em de 

foi i)iscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 'i.fl' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

•} a 

de 192 

$ 

Em.. de 

foi inscrito no curso de 

Requereu emiue em de 

de 192 

de 192 

Erequencia uo L." 

1." p. $ 

nfi.' 
•j " 

!>■ $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reiptereu exame em de 

Frequência uo L." a //.' 

/." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 bhu de 

foi inscrito no curso de 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

Requereu exame em de ■: de 192 

Frequência no L." a ft.' 

l.'p. $ 2." p. $ 

mmmmmêtm m^m. 

Concelho c/eM l/J^<? ^uí^ f-^^ c^^^í^t^a^' , filho de^âiuoi^':^!^'^^^ H^^^^'^''''^^^ /^j^'Vs^ir.^^-l^'. 

^¾ dia^h de Ih^uCíu^ 

de 192 L/concluiu/o/ exame de M^C^^t^ /ti

efoi ji^/y2^t^,7^^:^í^~^ 

Média final ^/fi^ki^^^ y^^tLoo^^ 

QiiaUficae/w JJ/^^7;;*::y:í

U 
•<<-' 

^ dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

i\o dia de 

de 192 concluiu o exanie de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. h.o a fi. 

\ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

_ ('foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia , de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia (If 

de 192 concluiu o exame de 

i j efoi 

■ Média final 

\. Qualificação 

d. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Méditt final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

(foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificaçfio 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o o fl' 

EXAMES 
^¾ dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.'. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

OBSERVAÇÕES 

^ 

íii=_ .-n-JI .i 

<L 



/ y . Nome 
/I 

i / íyU 0^0^^:^1:^2^0^^ de idade de//7 anos, natural de \U^y 

de Mat."'n.° fl.' I N S C R I Ç Õ E S 

Concelho deAÍ^PMHMUU^C, / p ^ ^ i ^ , filho de 

de 

'crito no curso de ^^yCÙj i^i^Vv ClL^  

re\{ exame rin 

Frtíjuencia no L." 

5.» f. 

de 192 Requereu exame em. de 

Frequência no L.° a fl." 

Em H de Km^ —de ^ de 192& 

foi in§crito no curso de .,^^''ki^.^tSr.(i l£<i4^\A<i 

\Reque/ren exame em l de J:^l!ks^U\. de 192.. Requereu exame em de 

Frequência no L." 

fp. .IÛ$l'Û 2.» p. /l}$oV 
gX<^.aar-

/ 
FM y de ik>U4^u£^^^ Àe 1920 

foi inscrito no curso de A<£'ti ^'t^'P^i^t''^ 

-f 
/ ^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.° 

V p. fsin 
a fl.'. 

\ 
.^•~r.:;= 2.» p. i) ^/4/.. 

-^- -•' ,■' -ii[r 
c -

7— 
Em II de. 

foi inscrito nasurso de 'TUi^.yD/^'^^^^d.^^^^^^ 

Requereu exame em de 

Frequen^'n no L." ,,^^ a //.■ 

7." p. ^ 1 ^ 

de 192 

2." p. /$^V 

.■y< 

F m /' de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame mi de 

Frequência no L." aji." 

í-P de 192,) 

de 192 

Fml íde ^J^Jl^íy^^íry^ de 192j/ 
foi inscrito/no curso (J£ .L.^i2^t (2<i^^C^V ^ ^ , 

/ ■ 

Reqiureii exame em de 

Frequência no L." a Jl.' 

/.» p. $ •J a $ 

' Enu^rde .^y^^ÂLidh'V M^m^ Fm /9 de ( ¾ ^ % ^ ^ ^ ^ de 192^ 

foi insa'ito no curso de .^_xlí^ 
/ hr—■ • X 

líí1^<P:<3V / foi inscrito no curso de 

O.a 

de 192 Requereu exame eni de 

Frequência no L." n 

a.".p. $ / 

/ . ; . - > 

J 
foi inscrito no curso de 

2." p. $ 

Em / de (X=4i «f-i^^/z^v.- de 192J 

foi inscrito no curso de  

Requereu exame em de 

Frequência no L," aji." 

e£^...3U 

de 192 Requereu exame em de 

$ 

A '^^^^ 

Em / ^ de . (S^^^^y^w^^^^^^ de 192 C 

foi inscrito no curso de ^Xg<^>£<rgy^a^<g^ 

de 192 Requereu exame em de le 192 [Requereu exume em de 

Frequência no L." a JL" 

$ 

Em yf de S^»>r^^^^^í=^ de 192 C] 

foi inscrito no curso de ^^l^yu^^f^»^»^^^ - - ^ -

de 192 Requereu exume em de 

Frequência no L." ___^^.^ « H" 

de 192 

2» p. $ 

r O^.. del92Ò Em / de (j^' 

f foi inscrito no curso de rkt^.Jrliir.Jiítí 

Requereu exame em de le 192 Requereu exmie em de 

Frequência no L."^ 

2.» p. $ 

Em / d e 

foi inscrito no Qiirso de (ín.é 

Requereu exame em de 

Frequência no L." . » . « i^" 

Em 7 de 

f/t inscrito no curso de 

/ 
de 192 Requereu exame em de 

í.» p. $ 

Em ; de ÚtídAs^:U>r  de 192 \ 

foi inscrito no cursQ de j)^A^Â:::L 1..:1^  

i 
! 

Requereu exanijR etu de de 192 

afl. 
•J " 

Em y Em 7 de 

foj/lnscrito no curso de /ijnoL 
de 192 

Frequência no L." a/l.

2« 

^jm y 

Frequência no L." àji. 

2.» p. 

c:^ . 
;:; ■ — ' ' 7> ===-

Em 7 de. / /Z- .ZÍ^^^*^^-" ' 
foi in&vrito no curso de K 

de 192%. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ajL' 

de 192 

$ 

Em 7 de I/UAAAJ 

foi insa'ito no curso de 

EXAMES 
■i No dia / ^ í / f _,6í,-<-<:^^^--c 

de I92é^ concluiu o exame de /c^ 'û^i 

de 192 

$ í 

e foi tf<-7^ 

Médifl Jiual QT^fi^ 

Em^7 dr IhU^ >U^ de 192\ 
foi inscrito no curso de '7V'*'^x^1 o^Z^y^. <; -*_-

l/ 
.. No dia /íf de 

'/'' m u concluiu o m me de ÁJUJ^I^, 

Frequência no L.° 

l.'p. $ 

« / / 

Em ^ 7 de l/lx 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ^ de 

Fre\xufncia )iJ L. 

e to 

Média final 

Qualijiccmio/. 

yidírjf tó^i^a fl» Zt, 

(/ 

No dia l 1 de l^^^^^^^ÇX 
de 192 7 concluiu o fxame de L^L**-**^»^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid(j^ tltA/i Ta jl 

e^cL^ 

/i. 

^diasZ 1 de HHL^^ / I 

de 192 T concluiu o exfime de Ù ^ *Í~*JL^ 

I Xç^ 

e foi aÂLi^yVle*^cL^ 

Média final cLJvjt/ (hoÂptL^ 

Qualificação /l4f^L* -̂t̂ -̂ xt-c»-

Viír;Éo fUji./t/fi.' /f't^ 

No dia f ò de C/UyCvt 

de^92 ti concluiu o exame de 

Média final C^t^y (ÍV^^JÍ^^^JL^ 

Qualificação^ ^ 

rid. L.o r&^la/fi.r //y 

_ de 192 â

r ■ *> 

de 192 . 

Ao dia /^ ,1,, 

j de 192 á concluiu o exame 
il^^C^t^c^t

de I^^X^,^'!^'''^.^ 

2." p. $ 

1 

e foi C^^U^e^^^'^^'^ 

Média Jinal a< y^t^i^ û^c 

Jj yi'í:J.."Afl^/'a fi.'AL 

..^^ 

Qnalificnrù„ S^ 

n .<. ■u^A^ No dia I l de / ■CAA^ ^*^^ 

(i^ 192 "fconclitiu o eicamv de HU^«,^^ 1 

r foi /1--^(-^1 %*■ ui^í^Lío 

Média final (^■^^ff*' ^c-ct^^^ï^ 

No dia 2.C de C ^ ^ ^ , 
de 192^ concluiu o. exame de ni^ 

/: 
/ 

e foi ol'I^l/UDli^V^^ ^ 

Média final / fiîAC' 'J^^i^tûy^ 

Qualificação .^14^ ^St 'ci^uCo ~ 

vid. L.» ^difi.Jaà.» ^{ry 

OBSERVAÇÕES 

V 

(£~^ ^c:> 

No dia (fi de ^ t^^a>/ ,^ 

^t-*-^ £,^i4-^/f 192<^ concluiu 0 exame de LMei 
- ^ ^ 

i2c^ HcTi^tf 

y Em^Vde Ù~U4^/) \ 
foi inscrito no curso di 

V 
No di 

r X ^ Í : U ^ U 1 L ^ ' de J^Jconcluiu 0 exame de V-̂  , -i. ^ ' ^ 

de 192 Requei'cu exame em de 

Frequência no L." a Ji.^ 

1." p. $ 

de 192 

$ 

efoi i^tl l'i^^A/'c^t^J^j 

Média final ^ / 7/A . - . 
-o 

:.^/'JJ-' <Ji,n'^ 

/ / / . 

«.^ 

\V%d/l,.oj2UAJo a fl.'. 

de 192Y f]m^y de PXtfi* ^ 
foil)userito no curso de 

<-«» 

I / 

JÎ No dia /i' de Hr*^iL^ 
de 192 9 ^^ ir f^ /J y

d*: 1^2^concluiu 0nexume de'^(^i^ty*^ ''^/ 

Î ^'j^t'o'Ot, Í. 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft: 

1." p. ^ 
* t 1 

de 192 
f foi j^^,^r\}■OK. OLAI 

Média final 

Qnalificaçãu 
Vid. L.o , /, ^/.. ^, 

No dia"^^ de   n 
de 192 If concluiu o//xame de y/nc^Z\^^^ 

efoi .^^î^-i^rV CL C^ 

Média final ^.fpi^ ^i^^^^^Ux^ 
QualificaçãOjrÁ ^ o ' y ' "^*'-

Vid. L." 'f^*^a'f\.' /^y 

efoi ^í^/tt^tí'I'^iP^n^} 

Média final . cZ^cfX^ T^nPcJU'y^:, 

Qualificação /i^t^/y à^ 'c*,^ ' 

Vid. L:^íiíp ̂ 'fi» 

.(2-c*--i we'C.̂ >«_ 

C^ci^ kjJc* W (Act /o.^cc^c/^ct^ 
.01, 

a.e-t-«!Ot-» c£«. (T i3Le_'' 

Cf-c^.^.^ ' OCJ&.̂ A.-̂ ^^* 

No dui/fde'^;^^..^££^ 
de 192 f concluiu CXxame f / ^ / í ^ ^ u ^ v í . 

de So dnJ>l> 
de 192Ô concluiu o/(fxame de 

.\o dia OC ,1, y .^ , /^ 

^ t - ^ ^ i ^ * e^o^ d^ 192 ')concluiu 0 e.rãie de uL.^,^,^..,^ 

e foi g t ^ ^ a ^ r V ^ ^ O L » 

Média final C ^ S ^ v T - » - / ^ ' ^ ' ^ • X c , 

Qualificação 

Vid. /..« ' 

]^;>t,Jy.de 
No d 

foi inscrito no curso de / ^ a U^ r.i, 1 P ^ f^^^ co«cfirt'/ o exame de U><J^e^Jí^ 

<5/ (/(' -yWe», 

^■^^.K %,U*'. i/ 

/ H v * t^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a 

1." p. $ ^ ^ 

•so ae i'*^. y*<^^^ ULt*; 

de 192 

^ 

'f^dia final J ÍV^«JU\M 

halificação (U •''-v.Xè 

''^ '" ...h'.^ lit 

efoi ^^^i^S- ,2»r2>s=_ _ 

Média final ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , < ^ ^ = - ^ - s ^ 
Qualificação 

Vid. L.o a fi 

«-CU 

No dia 1 ^ de 

Qle 192 0 concluiu 0 ehime de 

e . / O / X A J A - I A V CL CM) 

Média final f\A/^M P c!L\l^ 

(^talifîca^) K 

Vid. L.AwiT.a fl.' \ \ 

CX/VW t A ^ d(^ 192 ^ conc 

efoi cC't^ C^iU^-KJtTt 

Média final ¢ ^ ^ ^ Q.'^^'X.ci^ y^tx.Ctrv€_^ 

Qualificação 

Vid. L.o / t e * ^1,^1. ^ û ^ . 

.Yo dia "^ 3 di UUXZ^ lit^ 
d(/) 192 ^concluiu 0 exame de % * * / v 

rr^'/'^^f^^^'^y'* /«yy 
■•C-*^Ta*j/eu/ p^ux^/to, / 

Média final 

Qualificação^ 

Vid. L." 

M 

.^ 

idki 



Nonn / 'lip 
^1^. V 

/ ' / ^ ^ L^^ê^M:i^aJ de idade de cM) anos, natural de M^^^^^ Í ^ U Concelho de , filho de '^U hy :Ul'<^Cr^ 

Ide Mat." n.° fl. I N S C R I Ç Õ E S EXAMES 

Mi. de ....^.LI^<Í^ÁU^ . de 192\ 

íto no curso 
i t 

íi/ exame cm 

veia nu L." 

de í^^2^t^ ^'^X^ 

de de 192 

a fi." 

%/Èm llp de 
h li inscrito no curso de 

■â e'i>êiA :U'i^^ ,e 

Rpque7ru exame em de 

treqiienria )io L." 

/ I 

^ 
Em ^ de iMAi^llJfy^ jhJ92l/ 

foi insa'iio np^rso de ^■y4<:Ç/^íy7:^£yC't^ ^XJ 
^; ^^-M-^^ 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.° a fl.* 

de 192 

aji. 

de 193 

'3."p. r$6' 

Km^/Cde Lp^^i'UA.'^^^ de 192^ 
foi inscrito no curso de (LiA4'<í''1'^1''i^^^^^' 

Km ^ de Ú£d'^±uS:rro /dí 192// 
foi inscrito uo curso de I^ÍK;:^^J:^:J,i(ri<^^rr ' 

Requereu exame em de. de 192 

Em (^ de (S^'^^^U^v ^^ de 192 

foi irisç^ito no curso de T ^ «2-^ Í^^Í^—? 

// 
;// de Requereu exame e 

EVequeiicia na L." ^___ j l / - ' ' 

de 192 

$ 
C- >' 

Frequência no'L." 
"' ' ^/==^ 2." p. %" p. $ $ 

Bequereu exame em /^ 

Frequência no L." 
Q a 

de 192 / 

Jù$i.v 

Em / tJ de QjdLdf:.^ 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ___,.^ af' 

i^)'"~TTín ^^^^^ 2>' 

de 192Í) 

de 192 

Em y de . (J^ 

foi inscrito no curso de 

tíequeieu exame em de 

^ de 192 ( 

de 192 

Frequência no L." r,/// 

-'^ 

Em yi^ de . á£^l.M±k;^(V^^ 
foi inscrito mjM^rso de ^:r^i^rrZ^>^j? .< r̂«^ / 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji. 

de 192 

2." p. $ 

Em ycde 4/>à 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

2JP.. i..deJ92^/ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeren exame em de 

Frequência no Ij.o a fl." 

1." p. $ 

P c. f$i/v 

PJm M' deÃ^ÍZl 
foi inscrito no curso de (^ :iïk de 192^/ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." «/•" 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 

2.0 p. $ 

Em o> de (Ji^^ui 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Em de .. 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajl.» 

Em}f de^JM^^^ryí^U 
foi inscrito uojurso df /....^l 

Requereu exame em de 

de 192//. 

^.. /;i/^' 

l/ 
de 192 

Fiequendftntrír^ 

iJr^^ $ 
■ãji. 

de 192 

$ 

Em é de (S^^uÇif^'^ ryv de 192 S 

foi inscrito no curso de ..LC^....:yyi^:..CyC±^.^!==^. 

Em de 

fúi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

J'Vequencia no L." 

1." p. $ 

« / / 

f'Veqiiencia uo.^L.2^ 

7.» p. $ «p. 

- ^ 

Requereu exame an de de 192 

Frequeiiciu no L." 

1." p. $ 

a fi. 

L'-; 

4« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no fj." 

■ 1." p. $ 

a fl.' 

I'jn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 AÏ; dia / de 

le li)2 í/cmchiiy o eáame de t/íU^PPt Û^A. 

Frequência no L.° 

/." p. $ 

".fl: 

2." p. $ 

de 192 

I'jn lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame eni de 

Frequência no L." 

L^p. $ 

ajl.^ 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. <? 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em.. de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
afl. 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ff 

de 192 

2." p. $ 

gSKI^KB. ' I I.^Jt" 

FJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereji exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl: 

de 192 

V 

2." p. $ ^ 

foi ^^/l4yP/^^<í^~^ 

Média fnal l^MXi^ Jné^/r^/ 
Qualificarão^yT^í''^^:^^/2^ ' 

Wid. L.o^f'fi'Al.' 

de 192 ^.\\] ISO dia/l/ de ^íVít^Ci^yj 

\de 192 í/concluiu/o /xame de AÂ^ ^ ■ 

\ ^^ '^íPc 

de 192 

2.''p. $ 

efoi (^^J^%0yyia,^>Co 

j Média final /CÃ£4l^ ^i/a£c^T^J 

Ui4Jip 

de 192 f '̂ '» ' / '" de 
^ le 192 concluiu o exame de 

del92 .., l 
■ \ 

y ejoi 

Média final 

2." p. $ (Qualificação 

Wid. L." a ft, 

de 192 * "̂ "''" '''' 
/ 
■de 192 concluiu o exame de 

de 192 

2." p. $ 

efoi 

Média final 

iQuulificação 

Vid. íj." a fl.' 

de 192 ;i À'o dia de 

f de 192 concluiu o exame de 

de 192 

•) " 

e foi 

Média final 

.1 Qualificação 

^Vid. L." a fl. 

"i 1.. 

de 192 ■^'^ '^'f '''' . ■ 
de 192 concluiu o exame de 

de 192 

o « 

e foi 

' "^^ia final 

^Nidificação 

^^d. 1^0 a fi. 

'■Tvr^^-v- '^ rrrv 

A. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exauie de 

e foi 

Média final 

Qmdificarão 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o <t fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o ,1 ft." 

No did de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

(^Qualificação ^ 

Vid. L." afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fij 

No .dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação. 

Vid. L.o a fl. 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 
Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 

t^4i>< 
t cnr 

Êxi , .*^ />a.«sxj (S.^'iSC'^e.ct.t;)^'' 

C..^<yi-ut:z.£S, 

/ 



"xnmnHi"'^^"'*''*"' 

â̂  ̂ ^ / ^^e -C^^ j^W^ 

/ ^ 

(7? • 
c/e /c/ao^e c/e ^J anos, natural de JcÊ^^C^^t^X^ 

de Mat.' n.° f|.« 
INSCRIÇÕES 

(/e i £ 

reii exume em dr 

de 1921> 

de 192 

meia )inh.^~ afi.' 

p. 0$^^' (^"^^^ 2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Re(juereu exame em. de 

Frequência no L.o a //. 

1" p. S 

de 192 

2." p. $ 

"^m. ^ de iMrt^t^iH^.Ù'yfy 

foi inscrítojio curso dpy^U^^^^^rPj^. 

L 

'Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito tio curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi" 

1." p. $ 

de 192 

^. p. 

de 192 

^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

!.'■ p. $ 
afi: 

de 192 

W>'equencia no L." afi." 

1." p. ^^ir^r - ^ 2.'^p. $ 

y^^S^z^. 
«■:? tt »r. 

de 192 

Frequência no L.^ 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

2." p $._. 

Em.^ de . IM4^fíiyi 

foi ijiiscfito no curso de 

.,^.^,  

Jtequereu exame e\n de 

de 192^ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Frequência no L.° 

l."p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em (Ir 

foi inscrito no curso de 

Reqmreu exame em de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. / / ' 5 / v 
afi.' 

ô -
/ 

5.» p. § 

Em r / de Q.^íd^ld^.i'''^:^.. de 192 5 
^ ■ ■ L , V P ' / 

joi mscrjito no curso de.^^ÛlJ'dk:>.A<i,:.'^./^^^ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi." 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
"fi.' 

2." p. 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fl." 

1" pr //û$h •) a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
a n. 

^.« p. 

de 192 

$ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Em ■ de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. S 
afi.' 

de 192 

2.» p. $ 

Fiequencia no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

3.<' p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ali: 

1." p. $ 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

/." p. $ 
afi.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi.x 

1." p. $ 

de 192 

de 192. 

2.» p. $ 

FJm de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a II.' 

de 192 

2." p. $ 

Em dp, 

foi inscrito no curso de 

Ri equere.u exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 
«fi.r 

de 192 

2. p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

'^" P. $ 

de 192 

•j " 

de 192 ! 

<? 

de 192 

Requeieu exame em de 

Frequência no L.o 

1"P. $ 

afi." 

de 192 

2."p. $ 

Em de 

foi insiTito no curso de 

li^quereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

t"p. $ 
afi, 

de 192 

2." p. $ 

Em df 

foi insaito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192. 

^.p. $ 

Hfiaatanitiiii ifã 

o 
Concelho de^Urrû^ ^(/OI/Z^H^ , filho de ,^y/:^yi^i?él zh.Ha^^{n'¢^^^^^^^^^ 

■0' 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o <i II." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

\o dill de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de J92 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qwilificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de Ifio concluiu o exame de 

J 

e foi 

^^dia final 

ícaçao 
•^ id . L.o a fi.' 

No dia de 

r* i92 concluiu o exame de 

? e foi 

^^dia final 

^^^lificação 

^'d L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

Nd dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o il n.' 

1 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft. 

.\'o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 

ã 



■Bi 
' 'M 

\ \ \ 

ÂJ . T N — — ^ ' ^ 

Aloj '^M^^iU de idade de/Zj^anos, natural c/el 
y 

de Mat.̂  n.° fl/ INSCRIÇÕES 

íío /ío curso de 

l exame etn 
i/ 

de 192 

2» p. /$ ^ '^ (^n i>. $ . < ^ ^ ' 2.<'p. $ 

Em Ji Fm J Û de 

■ .( inscrito no curso de 

'^e^í^iÁriji' e 

Liequerm exame em /^....de 

/■ 'requemia_no L.Q 

Em S ^ de^SM Â:f^1^. 

foi inscrito no curso de ^^<í^: 

de 192.: Requereu exame em de 

2." $6'^. 

Em IO de .^p^Ã^^^ de 192"}, 
foi inscrito no curso de (A y^^Lt^xn^S ¾̂̂  

^puyo ^iji^ul j 

Bequereu exame em de 

Frequência noltS——" a fl." 

''-í/p. /is / - " T S ? -2-̂  

de 192 Requereu exame em de 

>. JiJ$í/V 
■ í 

Em,^Û de 

foi inscrito no curso de Á)C£^ 

Requereu exame em de 

4^ 192b 

Frequência nu L." a //.* 

M'^"^ $il\' ' ^ ^ 2." p. f$/^^ 
' - ^ 

Emjfl dejf 
foi inscriío 

dCUUu 
fui jiuscriio n^curs. 

Requereu exame em de 

Frroiwnriíi no Z/,o ^ /{,» 

,<? ^^^ P ^ 

^. 

i,n ^ '^ de i^/e^Pí^iy^ de 192í/. 

Requtreu eínme em de 

Frequência no L." 

/." p. $' 

aji: 

yy 

de 192 

',« p. $ 

Em ̂  de Jj>lê:.^:y>^ de 192 ̂  
foi insaito no curso de ■^jT^^^Lkí ^^:^ ^ïHJ 

hmihy Û eh. 

Requereu exame em. de 

Fre(j\imcJQ_jji_Q.JL^fi^ a 

de 192 , Requereu exame em de 

Jl 

de 192^ Em2 Ù de .. <c^/^,,^^/. L'. >" 

foi inscrito no curso de aiJrá^^ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L.". a fl.*..i 

^'"M. $ ^^^==^ 2.<^ p. ..$... 

/e 192^ Em31. de^/í^./^<7^^^'ynJ> 
foi inscrito no curso de A^rdèJI^,^ ld^k^t^ ^í'^^-^ 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. . S 

ají.' 

Em 2^1 de (ié^.L^'^ùUr^^C^ de 192 i ^ 

foi inscrito no curso^4e óU^ (1<Í:::Í^:I,<%A'<S^<>

de 192 Requereu exame em de i / ^ 
/ 

Frequência no L." 

de 192 

2." p. $ 

Em <Lû ^de^^' L 

foi inscrito m curso de} 

iPí^fi 

le 192 Requereu exame em i vdi 

rrequencia nu L." aji/ 

y 
Em. Oú de Ui ̂ / ^ . 2 . ^ , de 192 i 

Requereu exame ewtST* de de 192 

Frequência iid\L.<> afl." 

^ S ^ ^ ^ ' ^ ' ^ 2." p. $ 

Em^Ide Í.M£aa<i.4r>^ de 1921 
foi insaito no curso de.:j..C^.<B:<fC^ùi <c, c^ ^ 

de 192 

de 192 

hVpqupiicla no TJ." 

$ 

Frequência no L." 

EmJJ de ... , CMi^v^Uy^r de 192 

foi inscrito no curso dà Mii^ <' /í^^*^^' '^^ 

de 192 

Em3ô de J/ Í/H^ 'iH/^ A dam ^ 

foi inscrito no curso de 0»-^Q.^»*v ^ ^ ^'tÁ^. " 

Reqimwu exume em de 

Frequência no L." a //.* 

T 2 (I $ 

Em [ de 

foi mscrito no CMTSilJs J^yth.^%.,uy L*^0\. 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

JfK í g — ^ 2." p. $ 

Em l de yUrp*^ / 

foi inscnifo no curso de . ,^,^ â ' ' ' 

Requereu exame em de de 192 

$ 

Em / d,' (/IALU 

foi inseriu fino curMde »///<-«.c^<a-c>1f^'< 

Re(p(ereu 'exaiuc cm de 

P.^l^l Cencelh© de i,zâ]^h , filho de )il^^íyí.a4. dec c^ ^^ 

EXAMES 

"No dia/^f de 

le 192 f^concluiu o 

F no L." a ti.' 

2." p. $ 

efoi £C^,yitP^y2:^^^ 
'Média Jinal f2^i£y,y/lÙ?'r^ 

/.. Ikt Km I (Ir l/U^Lcc \/^<M 

^^UJ^rrito no ciuso de Vá^-

de 192J 
tjt-i,^ 

c^ 

RequeKeu exame em de de 192 

Frequeíuuuun T, " - a jl.\ 
vfoi y/l£^pv'V^^t^v*'''y^ 

Média Jinal / 

QmUfieaix ^ 
Viil^Koll^yf a j],s 

Em / de (yCiyCtA' 

foi Ê)jMnLaHO curso de 
de. 192 ' 

6 - ^ - 1 - - « - ^ e.-~€^ f 

Requereu exame em de 

Frequência no L." _ ^ d / / / 

p. $ 

de 192.. 

f[ Em'^Jde fijt/Ui 
foi inscrito no curso de u^ t 

X 2 -

iVb dia ^' de lyLytyy^t^^ J1 

192 i> concluiu o exame de tyi^C^ê'<yy^^ 

No dia ij de {A/cZ<^ 

de 192^ concluiu o exaS^ de (^aJé^Ct^^ 

efoi ^^/UU7l/2^^^uy 

Média final /^fíifé^ yi^£inr^ 

Çuolificaçãu A'*^ '<«^ '^ -*-*^ 

Vid. L.^/^^f./Zf." fíô 

iVo dia// de ^^lycí^v , 

de 192/f concluiu jx exame de ^yCtp.^yy^ÙLt <x 

filó fi'ï^iyllAhlt f />M^>t'^itr^ >^^l^^^ 

.,^J-<£^-J.'^l f^ 

No dia J ^ de /t^/yCt^ r 

^Ic 192í/^concluiu o/exame de /'^^yC{^ieMy< 

efoi ^1^ itV ^ é ^ ^ 

Média Jinal I^MÍ} V^^Ùiy^ 

Vi 

No dia 7 de^^ It^e^^^í^^ ^ ^ 

de 192 9 conctuiuCo exame de 'Z^t^a^e^^=^^^ )2^ a 

e—^- ^^.pycD 

e foi ^/'^^^^■í.íS^^^^ar <s=^^ 

Média Jinal ^/f^ãf^^^^Tz^i^c^ (^^S^/^T^.^^ 

Quaiificaçãi 

Md. L." ^í^u fi.' •« «- o V 

efoi 

Média final 

Qualijicação . h^/'^'o^ 'c'' ' tuCo 

Vid. L.o/lu/^ya Jl.' / / J ^ 

c^ 
y 

Nu dia ^ 3 de^^ i e^^^C"^»^? ____4—-

de 192 O concluiu u ex<tme de (y/s^^C^^ ^'^ 

efoi í^!ál*^í:'«>^^^==^^ / 
Média final ' ' á : ^ ^ e ^ (^2?t^íríí^<? ^ 
Qualificação ^ (//^^^^^ tí^c^e^^^^^c/e^ 
Vid. L . " / ^ ^ a fl.» ^/ér 

de 192 Requereu exame cm de 

Frequência no L." a //. 

1." o " 

de 192 

^ 

Idii^mif Em^ide h.1^ *^ 
A 

de 192 

No dia 

^(^^IWilícJnj^luiu.yJexume de Jh^^aa A ? 

efoi ti../ l/Ui /-:^.-|.. '̂  
Média final Atí/.V^ IcdjOnŒ:.' 
Q^ialijicação ^ _ ^ 

X^lStZ'iT^fl^ 
^y-^ 

^ . de J pU/^ i^^i^ 

Joi inscrito no curso de ^T7c cJL: *^'*>f m^é^^j^.^ójeoi/cljiiu '.o,Mne de iJf..i/iyi4A^'âí^ 

de 192 Requereu exame em de 
de 192. 

Frequência no fj," 

I." p. $ 
« /// 

j " 

No dia «̂  de 

de 192 / concluiu o exame 

efoi ("2^4^^^'«»■<*¢=¾¾^ 

Média final <*>*^^^ /'7**t*/^tít^^<f <——. 

Qualijicaqã/Í\ ̂ ^Sít.^y^ <*«■ ^■ '■« '^ — 

Vid: L." ̂ ^u^lul0 f^l 

de 192j concluiu o exame de CC^í2^<2,<xi-^-r> 

^£U.^^é^^ 

e fo 

Média final 

Çualificaçó 

Vid. L." ^(^^ a fl." J 

•á^ 

No dia }v de /Vi^LL^^ 

de 192j concluiu o./xaine de Jf'Î^^Ç.L 

efoi vJ^/l4yiryi:?t^iry 

Média Jinal ^ X ^ . yi^CÂ.<}\^^ / ; 

Qualificarão /"PpJ f C^ *^^l^t^'CA. 

Vid. Íj."í^WJL*/'^'J' 

/ -

No diu\</,V de J^ AA^X Vi^ 

de 192 O concluiu itj/ifxame de^ VJ^ttiXt cxXt? 

efoi O'i^^/h'Lii.i'c.i ^" 

Média final (Aê/'L? P^CoÙonrt.; 

Qualificação /fl'UU'a^ 'S^ÍAÃX^ 

^1 I de 192 ̂  ■ Em ̂  ^ de Õl^ ÍJ^ 
aJ^u^Ma .foi insnito no cyron ,u / / 1 . ^ ' foi inscrno no cfcrso de 

-^- -H^yj de 192 

f ^ 
^À-.J '̂ ^ ^^2 concluiu o exame de ã/^ .âlkl^^^r^ 

_p.i uaC^}/JMdd:hS::^C^ 

Requereu exame em 

FVequencia no L." 

/.'■ p. $ 

de 192 

ojl: 

* ^ 

s:. C jOl i f . l L^ L-

^édia Jinal / i.:L K^ V :''i'

2.'p: ^ I "̂«^{/ímfão y -t^^HrrrT" 
^, ^'Id. /,." a Jl} 

V 

e foi 'V/^ t- '' *^P ^* 
' l i 

Média flnal ÍJÍXÍ p^CciWlU 

Qualificaçãirj/^J^L* ícC **-Cc 

Vid. L.o^U^/ll.' ^^ 

\ 

No dia ^^ de 

de 192 ^concluiu o 

efoi 

Média Jinal 

Qualificara 

Vid. L . o ^ ' i i V ' a // 

fhU^ ~tui^ No ília 7 de 

de 192 ^ concluiu o exame de / -Jl- t.-<\y*-\^ c^ck^ 

A íic H x » / v i • l y O -

i 

No dia / ^ de ^^/^/ 
de 192 /concluiu (f exame / 

'..fi.n.o 

foi 'Oi'/'O^O /W'-CLc/^ 
/ -

Média final ^ / ^..^Zí (i/CC/0 t ÍÍ / . 

Qualificação ^^jmi.^ eí^/^ _ X 

Vid. L.o /f^iÁ/fl." ifS^ **^ 

e Jot 

Média Jinal 

Qualificaç 

Vid. L . " ^ U k / /t fi.' J >í ^ 

6 ^ 

No dia I de 

de /.W^ concluiu o vt-c^^uít 

e foi OCC^ iAytM^ 

iH-'^r" V 'i^'tnx-. Média flnal 

Qualificaçãiu^U.  

Vid. h.o/ic4páfl.' ^^^ 

OBSERVAÇÕES 

!̂S^ 



IV' • »« witmmmmmfiimi 
i 

y^. 

, x O 
Nome_ U'/yu'^A^Ij^^^ de idade de anos, natural de 

de Mat." n.° fl. I N S C R I Ç Õ E S 

de ^.^.kUÙU 

■s^n&crito no curso de 

de 192^ 

'idã^^^ 

'Or 

l 

I exame em / V de __ k.. de 19211 

Ueucia no L.° afi." 

EmZvdeÃM 
^ 

Km A de Lk<44yPK:L''^'^ de 192^ 

foi inscrito no curso de ^í^'dP.l:y^C^^irdk'<^ 

Requereu exame em de 

Frequenciajio_/j.o gjj.' 

de 192 

Em / de (ÎÂ^U'ÎCÎyÙ nrs> ,/^ n^o) 

foi inscrito no curso de (^yM^I^jpui' á> ^^ 

Bequereli exume em 

Frequência .no:L,o 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o_^^.. a fl." 

de 192/ 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a /1. 

1." p. $ 

Em^^de^J: 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no_L.o^ 

p. $ 

de 192 

EmSd dey/û^l^ 
'iio Ml 

■J-2 
foi inscrito no curso df /.^£^.^C£Í:> 

de 192(/.. 

é> ff lié: 

Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no />." 

1." p. $ 

afi." 

Em. f de ^^:2^<í:Zfeí<íár:n?. 

foi inscrito no curso dcC^Ar^i 

^e. 192 5 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

de 192 

^ /2.« p. /{(^$6^0 

Km l de iiílAd.^1^iJA^^^ deA92Ò 

foi inscrito no curso de 

Requer 

'3......^í>ir::. 

léreu exame em de 

.Freque)icia no L." 

'■'6P^ 

de 192 

« V. / 5 ^ ^ 

Em Z (a de, j i u ^ u 
foi inscrito no curso de 4) 

.d^ldhjí^c^y^i^íl^í^ir^J 

Requereu exame em de 

MeA92í/ 

de 192' 

hrequencig. no L." - «y/.̂  

^ ^ : ; ^ 3.P. $ 

Em ' de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi." 

.-i<&<S*<á 

Em l) de {J^PPil^, 

foi*inscrito no curso de . 

\..^:.fl'ã'l^^.^/IM/uua4 
* / 

., / 
Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i"i>'. áJI 

de 192 

Frequência no L." 

l.'\ p. $ 

de 192 

2.<' p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl." 

1." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

7." p. $ 
<'fi.' 

Km de 

foi inscrito no curso'de 

Requereu exame em . de 

de 192: 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi. 

1." p. $ ' 

Concelho de 

de 192 

■> " 

de 192 

$ 

de 192 

•J a .1 
~- P

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito ni> curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.p. $ 
"fif 

de 192 

de 192 

2.<' p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Km dr . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fi.^ 

l."p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." <'fi' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqtieieu exame em de 

Frequência no L." afi,' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

joi iuscrito no curso de 

Requereu exame em i/p 

Frequência no L.' 

/." p. $ 
afi: 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

/7 
, filho de \Si/^0M/^S^^^J^ 

EXAMES 

No dia / / de 

de 19^2H concluiu o/^ame de / / / y x - A ^ ^ 

eJOl y 

Média final . <? 

Qualificação 

Vid. IrfTp^^TTpl.'^ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

de 192... 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ . 

^ / - ^ ¾ ^ ^ ¼ . ^ ¾ ^ No dia í if ar VT.-'-'̂ 'A « t̂yi A 

de 192 ^fconcluiu o/e/a me de yi^^i ^PIA/**^ 

T^nû<'T)>>^ 

efoi í^/pl^/iy'^.^::^^ 

Média final ^ / J Í ^ / Í A Z ^ Ta£on^J 

Qualificação 

Vid. Tf^off^^Lf, jfs J.y>^ 

.■ y . 

'^ .T^l^t^^^/yi^PI^t^^^lf 

No "ÏÏw^^ de />í.i>7.'■'^ /j A 

de 1921^/concluiu (//exame de A^i/^^^*^ 

efoi 

Média final 

Qualificamo 

Vid.ÍL/j « / . - ^ ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

de 192 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

^0 dia de 

(ie 192 co)icluiu o exame de 

de 192 

. > . $ .... 
" ^ 1 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

J."p. $ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

a fi

No dia. de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Fid, L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.' .a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o (1 ff' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

\^id. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final . 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Quglificação 

Vid, L.o a fi." 

' No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final " 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o .« fi." 

OBSERVAÇÕES 
O 

.«Ou 



m de Mat." n.° fl as 

INSCRIÇÕES 

inscritii no curm de 

teu exame em 

na no L." 

.» f. Ò 
^ ' - ' " - ' ^ - ' Q^* r irgii ^ 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afl.

Km de 

fui inscrito no curso de 

Hequeren exame em âe 

Frequência no L." ajij 

1." p. $ 

F. in de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. S 

dfi

Em de 

l /òí inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l" p. $ 

a _tl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequeticia no L." afl. 

i ." p. $ 

I I 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl: 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.0 p. S 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.

de 192 

o a 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

de 192 

de 192 

o, a 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.'' 

de 192 .. Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

2.0 p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $.. 

Frequência no L.'> 

l."p. $ 

afl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.0 p. $ 

afl." 

de 192 

de 192 

2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl: 

1." p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2.0 p. $ 

de 192 

2.0 p. 

de 192 

$ 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.° 

1.0 p. $ 

afl.» 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

fVequencia no L." 

1.0 p. $ 

a fl: 

de 192 

2.op. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» afl: 

1." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

•J! a 

de 192 

<? 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fl.^ 

Vp. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame on de 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afl. 

de 192 

2.''p. ^ 

de 192 

2.0 

de 192 

<? 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Concelho de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

1¾. L." a / / / 

No dia de 

d^ 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

'^^id. L.o u fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl: 

de 192 

2.''p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

de 192 

2.o p. <̂  

de 192 

2.0 p. 

de 192 

$ 

Frequência uo L." 

1." p. $ 

afl: 

2. p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ,, // ^ 

/." p. $ 

de 192 

2.^ p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame m de 

de 192 

e foi 

Média final 

QiMlificação 

V'id. Ijo (t fl. 

No dia de 

^e 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média fmal 

Q^talificação 

Vid. L.o afl.» 

No dia de 

^^ 192 concluiu o exame de 

Frequência no L. 

1." p. $ 
afl. 

2." p. 

de 192 

$ 

e foi 

Média final 

Qmlificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

^id. L.o a fl.' 

"'/'^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o ex<tme de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a íi: 

r S ! * ^ ' 

, filho de /^'áU^.^ Ù^^ /ur^^^íáa^,. /û^uhy^^ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.* 

ime de 
OBSERVAÇÕES \ 

■ ■ ■ í 

■ ' ■ 

1 



mïï \"Hát ^a. 

^ 

de idade de anos, natural de A / ^ ^ ¾ ^ ^ 

de Mat.'' n.° fl.' I N S C R I Ç Õ E S 

û de ÍÍ^UÍMÍ. >->^ de 192^ 

t^crito jw citrso de iakkkî^tê^a.

Hnjio rni kxame cm de 

J'',,!,iinfia)ioL." a fi. 

de 192 

Km 

*ot 

/Jde '^L de 192 b 

i inscrito no curso de (iJí',:í^kídtkl<± /^J^ 

W / û(^<^ 

Requeiru exame em de de 192 

Ei'equencin no L." 

ip./T$VÎ 
a fi. 

^.« p. $ 

Em IA de {jr^^i^i 

foi inscrito no curso de /^i 

:>V-Í? /Jde 192^ 

?./i....^^:. 

/ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o a fl." 

i.^^p. M$^^y—' 2.» p. $. 

Fm /1 / de ^^2^/â^9j-7^ de 192 ) 
foi inscrJ,to no curso de 

(7 
Requereu exame em de 

^ < ~ ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." 

1." }j. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

Frequência no L." 

I.CÛ^ÏJÏJH 

iS^i.«i-^-.rJ 

de 192 

$ 

Em /Jde l^/^:í^Op de 192^ 
foi inscrito no curso de //jU£<í<7,:t* í ^ f ^ 

■LM ) 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

I." p. "'j$irr 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

.̂« p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p $... 

de 192 

de 192 

.̂" p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

EJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência u<> L." 

fp. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no [j.o 

.. 1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

EVequencia no L.o a fi.

.1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.» 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Frequência no L.o . 

1." p. $ 

afl." Frequência no L.o . 

1." p. $ 2." p. $ 

Em de de 192 

fni inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o afl." 

1." p. $ ^"P $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl. 

1." p. $ 

de 192 

2.^ p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.^ p. $ 

de 192 

'Ja 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

de 192 

d 
, filho de ,^(^^^^^1,1^^^^^^^ c^à^'^^J^^^^\^<s 

Frequência no L." 

1." p. $ 

nfl.' 

de 192 

2." p. $ 

Em. í/í' 

foi inscrito no curso de 
de 192. 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a //.' 

ÍF $ 

de 192 

2." p. . $. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação 

1¾. L.o a //. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a ji.^ 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

e foi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No ília de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

o (I 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

5." p. $ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

Em .de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.° 

L" p. $ 
afi: 

•) " 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

df 193 concluiu o exame de 

de 192. 

Frequência no L." 

L" p. $ 
afi.' 

•j " 
$ 

de 192 Em de 

foi insaito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

!.'• p. $ 
a fl.' 

'J o 

de 192 

$ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

'id. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qtialiflcação 

Vid. L.o a fl." 

-f — n M m a < * M 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o n fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificaçùo 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

[ 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

So dia de 

de 1.92 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

OBSERVAÇÕES 



Nome /^^HJ^ A" J^k-^^l 1^ ^., 

•=7r 

de idade de ^0 anos, natural de x ^ ^ ^ 

.de Mat." n.° fl. 

^ : 

\ij , 'de/íl/ÍM^Mytfpnj 
' 1.'. ■■-■ / 

brito no ciirso de 

^eii exume cm 

INSCRIÇÕES 

de 192 

Fi'ijuencia n^JL." ■ a fi 

Em de  

fui inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 

. ^ 0 - ^ 

2." p. $ 

^Xm ^Me .d£yi£^u 
Jlfoi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.° 

1." }). $ 

a fi." 

fFreqhencia 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em^'J^de yj£y/^^î,^rn> de 192 h 
\ foi^nscrito no curso de „C^44^UJdh:t<t'' £^(^ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aft. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

Etn ..-v 

afi. 

de l£/lj^±l^..a.^ (h 192} 
foi inscrito no curso de A ? ^ i ) 

Requeieu exame em de 

Frequência no L.o afi. 

de 192 

Em de 

foi inserito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.'* 

1." p. $ 

FVequencia no L." 

1« p. r.. 
afi." 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exatne em de 

de 192 

\ Frequeticia no L." 

/.» p. $ 

afi.^ 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

Frequência no L." 

1 " p. $ 
afi. 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2.<'p $. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.<' p. $ 

Frequência no L.o 

1." p. ^ 
a fi

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

1'requencia no L.o 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

o a «1 

de 192 

$ 

Frequência no L.o 

L" p. $ 
aft.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi." 

de 192 

^.« p. $ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a ft.' 

1." i>. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Concelho de 

de 192 

de 192 

2.'\p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.^ 

Vp. $ 

de 192 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

l.'p. ^ 
afi. 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ,{e 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inso'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i." p. S 
afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

7." ;;. $ 
afi: 

2." p. $ 

de 192 

de 192. 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

I 
de 192 

de 192 

2." $ 

de 192.._.à 

de 192... J 
I 

ij a 
$ 

de 192 

de 192 

r-

2." p. $ 

f 

^iyL£^ Zí^L^ , filho de M-^^?^ j^é^S^^íT / 'f4yí^S A^r 

EXAMES 

AV> dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

OBSERVAÇÕES^ ^ ^^M 

e foi 

Média final 

Q^ialificação 

^¾. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 1 
No dia de 

de 192 ronrlniu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de ' 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. fj.o afi.' 

-:¾ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Çualiftcuçãu 

Vid. L.o a fi." 

■ No dia de 

de 192 concluiu o exitme de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

1 

■ ■ i 

i 
i 

i 
! 

I 

. ( 

1 ) 

i 

i 

i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

:. efoi 
^Mia final 

Qifuíificação 

•Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

1 

■ ■ i 

i 
i 

i 
! 

I 

. ( 

1 ) 

i 

i 

i 

No dia de 

de 192 concluiu p exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

^id. L:o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O U fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' ^ 

1 

■ ■ i 

i 
i 

i 
! 

I 

. ( 

1 ) 

i 

i 

i 

r 
No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. Jj.o a fi.' 

1 

■ ■ i 

i 
i 

i 
! 

I 

. ( 

1 ) 

i 

i 

i 
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^ / ^ ^ ^ '/CP'LtKC^ ^J 

T r 

Nome^/tlãln^lnh dc fm^MMlir>.^!û^^^^ de idade de^5 anos, natural de ^ ^ l4l) W2 
h Mat.« n.° fl/ 

INSCRIÇÕES 
d^i^^liyi^S de L^i^kt^^.^y^ de 192^ 

itu no curso de Z | :^i^*<(>i-i.'.i2. 

tame em de de 192 

2fi p. //û$i>^ 

Requereu exame em. de de 192 

FJ equencia no L." a fl." 

Í " p. $ ■ 2.<' p. $ 

I . 

de 

inscrito no curso de 

'iBequereu exame em de 

\FrequeHciu no L." aji.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aji.' 

I 

/ 

Em de 

foi inscrito no cm^" ^^ 

Requereu exame ^"' '̂̂  

Frequência uo ^^^ ^^.tl' 
/.« $ 

i 
Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no airso de 

Requereu exame em de 

'] Frequência no L." 

l.op. $ 

afl.' 

de 192 

de 192 

5 « P

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 

de 192 

5.» p. $ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afl.' 

l"p. $ 2.p. $ 

Em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência im L." af. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

ÎVequencia no L.o 

1." p. $ 
njl: 

de 192 

o a 

de 192 

p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
a ii.

de 192 

Frequência no L." 

/.<' p. $ 
aji: 

2.» p. 

de 192 

2." p. $ 

Em 

foi inscrito 

de Em 

foi inscrito no curso 

ia me em 

de 

Em 

foi inscrito no curso 

ia me em 

de 

Requereu ea 

no curso 

ia me em de 

Frequência no L.o a Jl.' 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqtmeu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
aji." 

1." p. $ 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reque)eu exame em de 

Frequência no L.o af. 

1." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
aft. 

de 192 

.2.'* p. $ 

EJm de 

foi inscrito no curso de 

Requmeu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
aP 

<L 

de 192 

2.0^ p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi insaúto no curso de 

Requereu exame em fie 

Frequência na L." 

f p. $ 

de 192 

df. 192 

"J
2.'p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de de 192. 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Frequência no L.° 

1."p. $ 
a fl." 

2.'p. $. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência nu L." 

l.^p. $ 
nfl: 

2." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em it. 

de 192 

He de 192 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aji. 

. ^.- p. $ ^ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Bequeieu exame em de 

Frequência no L." « fjj 

l."p. $ 

de 192 

de 192 

•j " $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft: 

de 192 

2." p. $ 

Concelho de , filho de 

r ' 
: 
(. 

I 
Y, 

J 
y/'%' 

EXAMES fl 
FSo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

l- e foi . 

, Média ftnal 

Qtmliftcação 

Vid. L.o a / / / 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média Jiual 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.r 

OBSERVAÇÕES | H FSo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

l- e foi . 

, Média ftnal 

Qtmliftcação 

Vid. L.o a / / / 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média Jiual 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.r 

^0 dia ■ de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

' Média fu(d 

Qualificação 

Vid. L.o (, fi,x 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final ^ 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' ■1 

1 

i 

No dia de 

de 192 concluiu <> exame de 

. efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi/ 

No dia de 

de 192 concluiu o crauie de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. TJ.O afi" 

■1 

1 

i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

l efoi -k 

Média final 

Qualificação 

' Vid. L.o a fl." 

i 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

('foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

■1 

1 

i 

No dia de 

de 192 eo)ictuiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

.,Vid. L.o a /l." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final . 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

■1 

1 

i 

iVo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

\Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

■1 

1 

i 
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SlMMMMfi 

m' 

Nome ' ly/ylH^v 

de Mat." n.° f|.' 

de idade de Á tanos, na fura/ de CIT^ Concelho de 

I N S C R I Ç Õ E S 

: / 
ï > de 192 í^ // de LÙ^t^/xtù^ 

no curso.de ^^^^í^l^iX^ÍLS^ 

^èn exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. S 

a //.« 

Fm • de 

foi i)isrrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

J." p. $ 

afi, 

Sa 

de 192 

p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

I 

Fm de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." a fi." 
l" p. $ 2.» p. $ 

Em de de 19^ 
^oi inscrito no curso de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

afl. 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

/ 

Frequência no Ly 

1." p. $ 
ap 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a //.■ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em " de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

«/ .« 

Fm de 

foi insciito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l" p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. <? 

afi

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requireu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.» a fl." 

'2 a 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

} 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

afi." 

•> '• 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L." n ft.' 

l."p. $ 

de 192 

de 192 

No dia de 

k 192 concluiu o exame de 

í 
'Média final 

ittfoi 

2." p. ^ Quali MO 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 192 

2." p. $ 

Prnjuencia no L." 

1." p. $ 

a /L-

2." p. 

de 192 

$ 

i 
Fm de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

yid. L." a il.' 

No dia 

de 192 Em de 

.foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 Requereu exame em de 

2." p. $. 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a ti.' 

2M 

de 192 

p. $ 

Requereu exume em de de 192 

Frequência no L." 
l."p. $ 

^fi

2.^ p. $ 

J 

j de 192 conchiiu o exame île 

I 
e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
"fi' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

Requei'eu exame em de 

Em de  

foi inscrito no curso de 
de 192 

e foi 

Média final 

Qwdificacûo 

Vid. L." a fl.' 

No dia . de 

de 192 concluiu o exame de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi, 

•) ti 

de 192 

p. $ 

/ i \equereu exame em de 

de 192 

de 192 

•? a •" P $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afi.' 

•} " 

de 192 

p. $ 

U >'Joi 

i 
■| Média final 

Qualificação 

■ aFïrf. L." a fl." 

de 192 Em de 

f)i insaito no curso de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

afi, 

Ou 

de 192 

$ 

de 192 

1 
tj No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Requereu exame em de 
de 192 

de 192 

ÍJ a 

de 192 

$ 

Hm de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." a fl.' 

o " $ 

VMédia final 

Qualificação 

i'Vid. L." a /l.' 

Frequência uo Ij." 

1." p. $ 
afi. 

•■Ji « 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requermí exame em de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Frequência no L." 

l."p. $ 
a fl.' 

de 192 

p. $ 

H e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

Wo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ■ a fl. 

No dia de 

lie 192 eoucluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 ■ concluiu o e.came de 

efii 

Média final 

Qutdificação 

Vid. IJ." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a li.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

^ 
■ L - V - l 

/ jj / l/íí/ 
, filho de ' 'H'^ M^ >V}i'C 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi, 

No dia de 

fae 192 . Cottcluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação . 

Vid. íj." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação . 

Vid. L." a fi.'' 

No dia de 

de 192 concluiu o exnme de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

m y g ^ 
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Nome ^Hfaa lûîMiU^i u 0intfi ^/i'^^^^i. de idade de J/anos, natural de 
r A Concelho de Ritmei? c^SJcy<^^^^^ . f^^o de^ / 7 / 

/ 

Ide Mat.' n.° f l . " 
INSCRIÇÕES 

5 ãe yíÍM^4^^lr'>^^) de 192^ 

JÊno curso de C^l^/^/Pt^^ (3^<*> 

i de /v-vi-^^v de 192ij exame em 

rida no L." afl' 

L«/>. y/0$íflf 

inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

[Frequência no L." . ají/ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de lf)> 

Frequência no L.° 

1" p. .S 

a fl/ 
Ou ^" p. $ 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

le 192 Rcquerrii exame cm de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

de 192 

2."p.y/Û $J0 

Em. /JMÍI^T^IÂ!?. rry /lie 192 X 
foi inscrito no curso de ^;;^^!^:^^^/^ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

^." p. $ 

1'Jm de 

foi inscrito no curso de '.. 

de 192 

lùn de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a //.-

Bequereu exame em de 

Frequência no L.o ^^^ a^f» 

de 192 Requereu exame em de 

1Á^.:/Iu$f0 / - - ^ ^ ^ . - i ^ . yfûSûû 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. § 
afl.^ 

2." p. :^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a n." 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

!.<* p. $ 

a fl.' 

o a $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. S 

aji." 

2» p. $ 
Frequência no L.» 

i." p. $ 

ajl. 

le 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $. 

afl.

2« p. $ 

Em de 

to no curso foi inseri 

de 

to no curso de 

Requeieu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.' 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requeieu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ajL 

EXAMES 
de 192 Km de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 Requereu exume em de 

Frequência uo L." 

1." p. $ 

a fi." 

de 192 

S 

s • 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.» 
•J a 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Ji. 

1." p. $ 

o a $ 

de 192 

No dia ^ de 

le 192 b concluiu o exame (Ui ^,l'CÍ4^P2A^C..tX^ 

de 192 

^ foi ^PCC4/, 

Frequência no L." 

/." p. $ 

ajl.' 

2." p. S ■<?"«^(/'«'î 
1¾ L." 

ia final / í^ ' , í2>^5We^ 4^iPíJ^T<^i 

.A^ 

Em (le 

foi inscrito no curso de 
de 192 

le 192 Requereu exame on de 

•J u <̂  

de 192 

Frequência no L.' 

If p. $ 
a / / 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Rcijuereu exame em de 

de 192 

FreipieiN'id ni> L." 

L" p. $ 
nji.' 

Em de 

foi inscrito no ctirso de 

de 192 Requeicu exame eue de 

$ 

de 192 

$ 

Frequência no L. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

B'requencia no L." 

/." p. $ 
aJIJ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi insci'ito uo curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

de 192 

2." p. $. 

No dia^ de 

le 192S concluiu o exume de 

f /tf óiÁa^^MÚUví^ 

e fo i ^Z/kJd^H ata. 
Média fmd CtCUTiÙi /J/^^'^'^^^ 
QualifcamM . ji^'/i? i< i, / p ^ r ^ k : 

Vid. LM^: la JI.'' / 

^ ½ ^ 

de 192 So dia de 

de 192 concluiu o exnme de 

de 192 
e foi 

Média fnal 

Çualificação 

Vid. L." a fl.

de 192 \ No dia . de 

Ide 192 concluiu o exame de 

de de 192 

af.' 
2." p. $ 

e foi 

\Média fnal ^ 

iQualifcação 

[Vid. L.o afl." 

de 192 \ No dia de 

ide 192 concluiu o exame de 

de 192 

o » 

de 192 

e foi 

Média final 

Qualificação 

^id. L." a fl." 

No dia de 

ie 192 concluiu o exame de 

de 192 

p. $ 

e foi 

(édia final 

Qualificação 

^id. L.<' a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qimlificação 

Vid. L." a fl." 

No ília de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o u fl. 

Xo dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

.\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi . 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

OBSERVAÇÕES 



"•"•^mmmmmm 

.^ 

Nom 

de Mat." n.° 

/2^)yU^ 1 ^^^^ íít-^-^^,-í> de idade de anos, natural de ̂ ^^^u^ 

^ ^ ^ 
/ ' 

I N S C R I Ç Õ E S 
de ICM^U^fí^^ 

'M'iio nu cursQ de lii^^i ^1^ 

m examt' cm de 

e 192^ 

U> et 

de 192 

^çia no L." a fi.'' 

Km de 

foi inscrito no curno de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame ent de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência iio L." afi. 

/.« p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $... 

afi." 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu. exame em de 

Frequência >io L." afi.' 

1." p. $ 

\ 
\ 

2.p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

lie 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a //.• 

^." p 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ile 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ãe 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. . $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi insd'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

' 1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 

2." p. S 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1 " p. $ 

de 192 

2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

ICm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. ^ 

a fi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

le 192 Requeieit exame em de 

<1e 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi." 

5." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

o u 

de 192 

$ 

de W2 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a ft: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reque^fíu exame cm de 

Frequência no L." uffi/ 

1." p. $ í 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

ajl." 

de 192 

^." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi imcrito no curso de. 

Requereu eœame em de 

Frequência no L." afi.^ 

1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame ou do 

Frequência no L.° 

l."p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afi. 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

•■>, « 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

-^." p. $ 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

y 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi . 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a il." 

2.p. 

de 192 , ^^ ^^'" ^'' 
de 192 cuncluiii u exame de 

de 192...\ 

e foi 

Média final 

c Qualificação 
Vid. L." a fi." 

de 192 No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

o a 

de 192 ^ 

$ 

de 192 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o „ ji, 

, No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

•j " 

de 192 

p. $ 

de 192 

•j •• 

de 192 

$ 

de 192 

o « 

de 192 

$ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

i 

i 

e foi 

Média final 

Qualificação 
Vid. L,u ^ II, 

Concelho dem'/rfH/^ hJ^f^ , filho de //" 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. íj.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

.' .. e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L," a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a ti: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» (I fi' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. íj.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 

,1 



i i i i lpl 
"'^mmmm iiimiMt: 

Nome i^^ d^'Jy de idade de £ÍP anos, na fura/ de 

■ ^ 

^de Mat.' n.° f l / INSCRIÇÕES 

Concelho de (ûi^L^vX^eii^^^ , filho de ^^^:^^^^:^(^^ a^y h ' 

'de (í^t^Â.!kU>SÒ de 192^ 
^(o no curso de 

\n exdDie nu de 

Ciência JUÍMS^.^^,^,,,,JÍS.» 

.A : ^ i ^ o ( í -

de 192 

i Em ̂ f de ¢///4-- . . 
ífhi inscrito no curjai. de ^ 2 ^ - í ? x 7^ 

Requereu exame em /% de / i / ) r i . .., .del92í 

Em p deUéi^y 
foi inscrito mcus^o de 6-1(^2¾^ :̂  ̂ '^-"^^ / 

de W^A Em 
foi insi Hsçrito no curso de ,^l>^ax^ 

Requereu exame em... de de 192 

9 1« iî -':-""T̂ "' ^"'"l^-'^v- $ 

Em Jy de (J^l/ft<.Ldrj^ ds 192// 
foi inscrito no curso de '^:d^d..£;J:Jfdl^1'^^ 

Frequência no L." afi." 

l.^f$ÍV 2.',,. 

- a^ 
^iv. 

^\i.p. 

!-^,< 

/T 
í/de (M^i./^l^:V de 192\ 

foi in no curso de [£^44^^^^11^1^ ' Sr ^ 

BequereM eu. , am. UM 
"í 

Frequência no L.o afi." 

■^tfP ^ ;.. 2.'^ i). //)$í^ 

t i ^'^ÍK:^ 
W 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl 

de 192 

. , H ' /? de 192 <à\ 

Requereu exame em de 

Frequeiic/a lui L." a fl." 

de 192 

'^71' ,r—/ 
^ùn^f de \J I í> /V^C<'U^ hyif 

Em de 

foi inscrita )ii> curso dr 

de 192 

^/^^yi^Ui^'h^ J^e l!)2'é' Em de . 

foi inscrito no curso de foi inscrito mjuirso de '^.ÊyT-vt^^.-v^A' 

Reíjuereu exame em de 

Frequência no />." 

1 •J u 

de 192 

$ 

Em O de JT^ dí 192 ¢^ 
foi inscrito no curso de /h!...iC:.4...^^.:t<:::.Û^..... P(t 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.» 

^ 
rmT-TiW-^ 

Em Ât^e .,(U^í^.:Uí..'.C:;.Lt:>^.. _de 192) 
foi inscrito no curso de. 

■ Requereu exame em de de 192 

Frequência )io L." a fl.' 

: ^ 

EmJ de (UU-Ú^UU!i^ <k Í92^/ 
foi inscrito no curso de / ^ 

; Requereu exame em de 

: > v ^ í < ^ 

Frequência no L." ufi.' 

de 192 

. 2.''p. $ 

" ^ ^ 

de 192 

L« j). $ 

^ 

n 
Em p de ^<^AyiyUyiAçy\^ ^ de 192 í 

foi inscrito no curso de 0&L<<J €<úr\^ 

de 192 Requereu exame em de 

de ^f 0 

Jot inscrUv no curso de X ^ A ^ * * . ^ ' ^ ^ ^ 4 ^ ' 

h 192 4" F 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 
1." p. ■■'■' 

a ti. 

de 192 

2.'^ p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." H fi." 

'■'•}>■ $ . 

de 192 

No dia I de 
de W2 £/ r(ifiicJuiu ó dcame de .U'/<f*^t^ ^^^ 

2." f>. 

e.foi <í^^^^'í-<?'x/^<íi>t>~>^ 

Média final c^f X^ ^ly^x^^0"^1f 

Qualificaci 

Vid. 

^ 

de 192 

Reíjuereu exame em de 

Frequência no L." . a fi.\ 

1." p. $ 

.No dia / f de ^ ^ ^ C ^ v /) 

de 192 í/ concluiu/o/exame de Á^C\ 

iTî'^C^' 

'Có^llÁ^ 

de 192 > 
L-

2." p.. . $ 

'JUI de 192 

foi inscrito no curso de 

li Cípi cr eu exume em de de 192 , 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." _3J^* 

Em ^ de [j^ 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

.0 
de 192y 

de 192 

• >• 

^ -

joi imcruo no curso ae . v.-^ 

- í^ZiJ^' ^ /ktd4£^^> 

Beqtlp^eu exame em de 

Em ò de (jÀ^i^tÎÏd^^/) de p2^. 
foi imcrUo no curso de 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. 

afl." 

Em J de ^ ÍA^UL<lfUy^ de 192 i 
foi inscrito no curso de, ..IÍkt..Lj(l£^e^\cia^ 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a fl: 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
« / / 

de 192 

^." p. $ 

Frequência no L." "fl

efoi í.v//yi.í7.'í^a^t<? 

Média flnal n Ua^.pZ^yya.LûYrC'/ 
Qualificação M'^^- ' t -^ - i , - -*» 

Vid. LflmU fl.»Jl2^d^^^P 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fl. 

X(i dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia, de 

jle 192h concluiu^i) exume de. T^yni^U^oÀ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." I>. $ 

Média fln^ 

2." p. $ !| 9^<(il'ticaçtl^L^ 

! Vid. /..-' 

efoi 

Média flnal. 

Qualificação 

Fid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.mme de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." ufl." 

de 192 ; ' No dia I '' de VU^^ 
de 192 i~concluiu o mime de HL^O ^>'<lU'^^ 

V: 
de 192' l 

2." p. 

yrOifX^^'A 

^ 

' 

Fhn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

- efoi ('Zf.^Livlc^il

Média final ,<y .Á^t^^^r^^^^ií!^ ^ J 

\' Qualij 

Vid. íy/í£Uy a fl.'^l/iyy 

No dia AV de 
de 192.S'concluiu o exame de â/^:í J>tyt^(^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no fj.o aft.' 

1." p. $ 

de 192 

2." 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

I." p. S 
nfl.' 

2." p. $ 

e foi et ùl^L^ O'Ci. M^  
Média flnal oJMdll. ^ .VÛXMYt

Qualifica.caojYKT'WT'^^ /""""^ 
Vid. LÇfd^,o afl.' IrOx/=^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

' efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exam§de. 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fl.^ 

1." p. $ 

dis 192 \ 

de 192 

,j a p. $ 

No d liajjbde PCon/M^yiA'-Y-V ia 

de192 0̂ concluiu n exame de _ _, C^r 

e foi 
Mé<^iu final 
Qttaliflcaçãa

Vid 

efoi 
Média flnal 
Qualificação 
Vid. E.o a fl." 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fl." 

EXAMES 

/; 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . afl.'. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 
Média flnal 
Qualiflcnção 
Vid. L.o a fl'.' 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o afl." 

OBSERVAÇÕES 

líy^f...^: /L:j^ íl jf.:. 



mmmmi 
mm 

No. me 

reu exame em de 

Pj^í 

■tr-^aC^^ 

Km de 

inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi: 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aftj 

Km lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. S 
cifi." 

m^tÊBmm 

..AÂ de idade de f) anos, na fura/ de 

.«aái Jpa^BBm. „—'iL-

O/íh^ 
J 

Concelho de , filho dejyai^^ k^^^^ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no />.« afi.' 

r de Mat.̂  n.° f l ." 
INSCRIÇÕES 

de 192 

tequencia no L." a /?.* 

r ^^—^ ^ ■■* , . — I * -

T 
de 192 

2.» p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. S 

afi.' 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o afi.' 
1." p. $ 2.» p. S 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fl: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.

de 192 

l/e 192 

^.« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i." p. $ 
afi.' 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

a fi

de 192 

de 192 

2." p. 

Km l/e 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<>. 

1." p. $ 
afi." 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.» p. .$... 

Frequência nu L." 

l."p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

. 2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a IL' 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fi.> 

1." p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

5.« /;. $ 

de 192 

2.^^ p. 

de 192 

$ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

í.« p. $ 

a f/.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência lio L." 

1." p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no iT.o a fl. 

1." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

:̂ « 

de 192 

$ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . i/e 

Frequência no L." afi." 

J.p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.p. $ 
afi. 

de 192 

de 192 

^.« p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

FAH de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." u ft: 

i: p. s 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L: afi. 

1." p. $ 

de 192 

\ 

de 192 

2." p. $ 

de 192 , 

No diaZb de 

de 192 /^fconc/uiu o/mame de 

/:::Í^/P7^UX ^yíimap/x4 
y^4j^í^i'v 

efoi /fZ^pt^^^^lPL'^—V 

Média final /:>JA/L:^/^%£^ /7/7Z^<r^^ 

Qualificação Jj£:2í^y>'í>^'''^ , 

Vid. Lo/ill " fi*^^^^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

2.'p. $. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

de 192 

de 192 

2." $ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fi.

de 192 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

2. p. 

de 192 

de 192 

o •> $ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o , a fi.

No dia . de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a //. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

I Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.tume de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.'' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o <i d. 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de ^ 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

OBSERVAÇÕES 

- í ^̂  



î^ome2^^j£(H é^Ut^iOdûlvWa^^^^ 

^3-

de idade de anos, na fura/ de ^A^J^ 

=«= 

u.'̂  de Mat.^ n.° fl. as 
INSCRIÇÕES 

'M/'~v O rfe . ^ i ^ ^ ' ^ / ; ^ ^ ^ - ^ ^ áe 1920 
'inscrito no curso de CVi<:P^1^:i^ £^ ^^-

' I ■ Il exituie em dc de 192 

upiiriti no J L . » - - ' ' ' " " ^ ^ fi^ 

]. / ' ■ 

5 Km h de T̂ ''̂ '̂ :̂̂ '̂̂ ^̂ "'̂ ^ 
yoi inscrito no curso de 

192) 

Requereu exame em de de 192 

FreQuencia no L.". 

2." p. /Ihl/Ô 

Em b de ^h'Û^'^i'^l^'^^ ^ de 192 "] 
•so d^'rjZj4^J^í.^i^^\ ■ ^ ^ ^ 

Requereu exame/em de 

/ ■ ' 

de 192 

Frequência no L.o 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em.. de 

Frequência no L.o « //. 

1." p. S 

FJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em D de i.J^/^:á^!í2s^^ de 1921 
. . . /0 ' 

\foi inscrito no curso de LÍa^J. P^/^^^^n^n ^ 

Reque^eu exame em de de 192 

Frequência no L." ...._ a fi.' 

1." p. f$l/V ^ ^ ^ « p . $ 

Em h de ^L^^^^/A^íA^y ^ de 192^ 
foi inscrito no curso de nju^Í^X^ ^^^l -̂ ĉ. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1.» p: fû $.M/ 
tk '^ Ù*—wtfBxtfMU 

Emb de (jJk^L/Tuyt Em 

foi inscrito no curso de 
^ ^íy^ej 

Requeiru [examdèm de de 192 

Frequência no L.o a.fi." 

1." p. ^sc^/ r i ? ' p. {í$iA> 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

i." p. $ 
afi.* 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de. 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afi.' 

Concelho de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ . 

afi.* 

de 192 

2.» p. $.. 

de 192 

de 192 

5." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fi.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.<^ p. $ 

de 192. 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequeiu^ia no L.o 

1." p. $ 

afi, 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requej'eu exame em de 

Frequência no L.o afi.

V' p. $ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a ft.> 

Vp $ 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fm de 

foi inscrito tio curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." afi.'' 

Vp. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.'' 

l.p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

h'e<piereu exame em de 

Frequência no IJ." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

o u 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etii di 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. ^ 
afi.' 

Em de ■ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 No dia / 7 de l^iyi^C^t^t^v^ // 

de 192//eoncluiu o gtame de A/É^^^pt^d^"^^ 

de 192 

e foi 

Média final 

2." p. $ iQualificação /^ 
Vid. Lo/^Á, „ fi.^ 2.1 J^^ 

de 192 No dia 

de 192 rdiieiíiiii o exame de 
C 

de 192 I 
efoi 

, Média fimd 

2." ». S Qualificação 
Vid. L.o 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

" fi. 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

de 192 : No dia de 

\ de 192 concluiu u exame de 

de 192 

o o , V $ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

. de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

de 192 

2." p. $ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 
S 

No dia de 

de Í92 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o u fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

1'foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

, filbo d^^^f^^W^u^ M^/í^ J/^PH/^. 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média fimd 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

OBSERVAÇÕES 



^^miKmimmmm 
■ÍBSBWW—^--

/Vo me > íLLTjJlm^ / / 
/ O 

de idade de /H anos, natural de >^/í 

i.° de Mat.^ n.° fl.' INSCRIÇÕES 

mrito no curso de ^!^^^£.é>'lC'<?(^ 

de 192^ Em <y de.C 

luereii exame em /2. de 

Weauencia no i'" ^^^ dfl. 

'Î^f. / î ^ ^ 

de 192 Requereu éxame em. de 

l/ 
$ny 

Km :3 j-de ^(Hê4^yyV^ 
foi inscrito no cuxso'de 

Requereu exame em de 

0 ^ de 192^ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

- (^í.-^;p'rT$V^ 
ajl.' 

r:^ 
2.'^p. y$p 

■dry^ Em J'fde .di^íJ^^ip^^ir^^ 4e 1921 

foi inscrito no curso de CJr^'J^i4^i^i^ ' ^ ^^^*^ 

/A.Udd^:a?.... 

/ 7 
Requereu exame em .^..dc^rtl^y de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i."p.r/'^$iv 2." p. IÙ $LI)) 

Em^JdeyJj/t., 

foi inscrito no curso de. 
_ ^:4}..^n'^''tn^ 

Requ^eu exame em de 

192) 

' ^^t^tit.^^ 

Frequência no L^iijíi£iei^>^a //.' 

/•"7/. 
Em 0^ de ÍS^Úl44p^:^ /^ ^^^^/ 

foi inscrito no curso de ^^^^ Ml^C^ 

Requereu exame em / de 

Frequência no L." afl.' 

7." /;. $ ^:^^=^ 2» p. $ 

Em d de iU^íyl^iZt^'^ de 192 ¢. 

foi inscrita no curso d^^ú^u^c _ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1.0 p. $ 
aP 

•J a 

^AMPÍ^J^'^ ^.íi.a 

k 192^ / Em ^ Em ^. de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência, no LJÍ

!.'• p. $ 

a fi. 
O" ]>■ $ 

U^i^Tíí^áy^ Em í> de U^Í^Illfh^ de 192// 

foi inscrito no curso de CfiÍ£ £:M<i''Sdi'4^ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

2.'^ p. . $.. 

Em (y de 

foi inscrito no curso de /.là..^/^jj...£:.±^^^':/l^'' 

de 192 Requereu exame em . de 

Frequência no L.» 

1« p. $ 

afiji^,, 

2." p. $ 

Em y de 

foi inscrito no cursd 
^lA/^^ de 192 S 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1« p. S 
« / , " -

'^'\ 2» p. $ 

Em H de (^lyV/MÂcrrV 

foi inscrit^ no curs de y'/^^^tkP.ûd^i 

• . í 

de 192.}>: 

■Inci

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L.° ^ , - * - ^ u fi' 

<? 

Em •/ de lÇ'ii.^yirvd/y^^y^ de 192y 
foi i .serit^^ curso vc<:!^^.Jáffí.r:&!^ 

7 ■£<Ui 

Requeieu 'exame em dè^ de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

2." p. 

de 192 S 

le 102 Requereu exame ein de 

Frequência no L." , a fi. 

h^f. .-$..  y 2.0 p. . $ 

Em / / de 

foi inscrito no curso de 

yv ...de 192y 

le 192 Requereu exame em de 

Frequencifjuml^S.—■——ã fi.' 

$ 

Em / / de (íJíi^/Z^On) .yj de 192 y 

foi inscrito no curso de 4*^ Jrj't^'/p^ /1'' " 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.<p. $ 

...afi.' 

^ ^ ■ " P $ 

Em /<P de C ? < ^ ^ * > , ^ . . ^ de 192 Ù' 

foi inscrito no curso de (Z/^^^CXÍ^. 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no Lj^ 

1." p. $ 

af.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 
o a $. 

Em de., 

foi insciito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.« 

1." p. $ .. 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

a Hf 

Em de 

foi i user if o no curso de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em. di 

Frequência no h." 

/." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

J."p. $ 
a fi.' 

Concelho de J/^7^^ ^ i4^^^Z^^/^^^ , filho de Jûâ/^f-'iA'Pi^/kl/air " J 

EXAMES 

de 192 No ília A. de /i^í^/*''tf^ 

de 192í/ conduii^ o/eíame de /f/l^M/ft^'^^ 

A 
de 192 

•) " 

efoi ^^ÍPIyU ^l^<^<^^f^ 

Média final <í V ^ ^ ^ ^J/ï^/f^i'^ 

^ Qualificação^/fuZ^'^ai^^' 

Vid. L.o M/ò/J 11.''li 

No dia de No dia /fde OAA/CU^^^^ 
de 192Ç^concluiu^o exame de ^JJf/T'yilM^*^ de 192 concluiu o exame de 

^ / 

de 192 

de 192 

No dia '( de ^JM^Í^A.^/\ . /1 

de 192/. concluiu/o /xame de A/.^Á^^P'^^ 

f efoi a^li4Aj<ypc^^^ /, 

\Média final • /iXoA^'i^Z^ / W ^ ^ T - ^ ^ 

e foi 

Média final 

Quaiifiçnçáo . . ^_^ 

Vid., h."é^ /â,fi.» X^::^ í/ 

2." p. c Qualificação 

vid, L.o 

u»-c»*" 

a fi.'-z;^^ 

de 192 Xo dia l/f de 

; de 192 concluiu o e.r 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

e foi 

Média Jimtl 

Qualificaçm' 

Vid. L." 

No diaJ'i de/^^e^^nS^ 
de 192Ç^concluiu o exame de yJf^^S^i^i^ 

. e foi ^/pi^'V^^'^'^t^ 

Média final /VfiM^ /yiiUyUn^^ 

Qualifi^moy^'14^^ 'û^»<^^/ 

Vid. L.o &i ^]a fi.' > f f 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

■foi 

1 No dia 'If de « y W í ^ ^ y A 

^J/yt^ de 193 b concluiu o exa/fie de W^^UyO^UyV 

/laJL*, tyO 

í / 

,<-• No lua de ■ f1^/^^ 

de 192 concluiu o exame de (_,. ót( (HHd//^ 

de 192 

^^ ^^ : iMédia final i^,\. 

., a (T. 'Qualificação 'Z'/'/rv. 
2. p. 0 ', ■ ' / / X A^ 

fid. Lfi./^ J/afi/O'/ 
^ ' ■! il Tí t ^ 

e foi 

Média final e-

QunJdfiettf.tío^ 

VÍd.L." ^í^afi.'; 

■y.- - ■ ' ■ c: 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Nu dia ^ / de VSK^^ -O-I-*^«^ 

de 192*0 concluiu o ex^ne de 

efoi 

Média final 

Qu/títduiftçãQ -t'-^'**<^A-' 

Vid/L." ÍLJ^ •« fi."J^lf^/ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de l92 concluiu o exame de 

de 192 
No dia ■'2í' de . , ^ 

ïe 192 > 'concluiu o exame de //z..£A^é^'rM^^k±aj 
* 

^■^deW2 

r p-

•Média final 

g. ^Qualificação 
0 • • 

P44LL , -

u 

fid. />.'■ !>) a II S

ÍCm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

. ,^.„ : No dia ã"^ de fíJn^M^ViJè^iru 
<lc 192 i I*" / y ^ , 

de 192 concluiu.^o exame de ^^lA^CL^^iA^. 

No dia ^ I de dt^ / ^ ^ ^ 
de 192 7 concluiu o exame m •—'f e^^^M. 

e fO ' Ufi^^fVA. íjdf 

ír^ P 
Média final jyfUn.í t/ CV ^ Í > L ^ 

Vid. Uf/Ma fi.' r^^o-^ 

a-í^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia f de 'Ù^'^^^^iJ / 
èe 192^íoncluiu o dame dc^Jyf^^ct^ayC^y^'^ 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' ii Média tinal 

Qualificação 

Vid. L,u (i,fi.' 

e foi <SL/a^-^v* « <=^ 

Média final U^ ^ . . 'VrA-í^'-*' 

Qualificação^^J"/* «-^-^-^^-^^^ 

Vid. L.ofL  . d . ' / ^ ^ ^ 

e foi 

Média final 

Qualifimção 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

OBSERVAÇÕES 
• ' " ■ ) 

h/y f, 

etc- f!p...â%iL<%J>.~.í^:lUS%à. 



14' hlome "^'h^luh^ 

le Mat.̂  n.° fl.' 

'a^lhmïïèr^M^h^ J/^^ .de idade dej} anos, natural de _. '^/U4/ - / / . 

I N S C R I Ç Õ E S 

/ ^ de (UUll^r^^ de 192^ 

VJ.to no cursQ de '^y^^^Z^T^i^'^2^:^ 

\u exame em dr 

micta no 

de 192 

Em J Û de 
/ 

^ ^ 

foi insn'itùj )iQ,M*mio de C^t û^(^ 

Requereu exame em de 

Freque)icia no L." ' aji." 
O a 

0=^ 

de 192 

, / / ^ / ^ ' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nn L.o 

1" p. S 
a fi. 

Em ,^Û de (íki^pC^ y^ de 192 y 

foi inscrito no curso de ly\C(^Cx^'a^'cLc(.^'(^ 

Requereu exame em de de 192 

Freauencia.no L.o . r » / / 

Em JP de Cíá^t^/^: 
foi fnscrifo no eurso de é/^^^H4f* 

■V 

Requereu exame em de 

Frequência )io L.o 

/.« p. P^$í/V 

d^ 192 y 

^ , . ; 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." a fl.' 

1." j ^ . $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afi. 

$ 

*. •— 

.-r^ 
Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l" p. $_ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

/í/V/i de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência luj L." 

I." i>. $ 

afi.' 
•-> (I 

de 192 

$ 

K 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
a fi.' 

Em de 

foi insciùto no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

2." p. 

de 192 

de 192 

2." p. . $._ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ . . 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 [ Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrilo no curso de 

Requereu exame em . de 

Concelho de , filho de Viu a ^x^i^^^^ 
. . fc , . .^ 

.....S. ...de 192 \ No dia de 

ide 192 cQUcluiu o exame de 

Ereqnencia no L.° 

l."p. $ 

"fi.' 

Frequência no L.o 

... l."p. $. 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

II ti.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de . 

Ereqnencia no L.' 

fp. $ 
afi: 

Ehu de 

foi inscrilo no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afi.' 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

Requeiái exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2« M <̂  

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." n / / / 

/." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

de 192 \ 

Média final 

2." p. , $ ■ Qualificação 

Vid. L.o 

foi 

a fi. 

de 192 No dia de 

de 192 concluiu <> exume de 

de 192 \ 
m 

2." p. $ 

le 192. (le 

Pfoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

. Ao dia de 

de 192 concluiu o exnme de 

de 192 J 

2."p. $ 

r foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

de 192.1 -^^ ^̂ *« '^^ 
% de 192 concluiu o exame de 

de 192 

2." p. $ 

|- O'oi 
[.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

de 192 No dia de 

'e 192 concluiu o exame de 

de 192 

>i." p. $ 

e foi 

Média final 

^Jualificaçãii 

Vid. L.o a fi.' 

de 192 i No dia^ de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192. 

2." p. $ 

e fui 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Mediu fiual 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

Nii dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o ■ a fi.' 

No dill de 

de 192 concluiu o exume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

V foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o : a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçúo 

Vid. L.o o //.• 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

.^0 dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. [j.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qual ificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 ciijicluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 conelviu o ecrxtme de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

http://Freauencia.no


iwiMiii 

Nome ilS, I //)11^ K' Pn^ãM^ lAy^cUU^ 

j^ "4— 
/ 1 

Jh de idade de / ^ anos, natural de ^/ /^A^í ù 

.,° de Mat." n.° fi.' INSCRIÇÕES 

Í 
'•'*" no curso de 

I 

m exaitif" cm dr 

V ^ de 192) 

de 192 

luencia no L.o afl.' 

^ 

^.''p. ^$0^ 

foi imcrito no curso de ^^jk:2f::J<i. 

de 192^/ 

/ífPíykH^J^ú. Ml^í^l Jl/U' i^^ 

Requereu exame em. de de 192 

Frequência no J^.o 

í-G/ s 
'■^^'2.,^^ 

^ N " 

Rm 3c de J/^/c't^>tJr<yh? de 192 
joi inscrito no cumi^ SÍ£f^^£j:2,'J^ ^r^d^ 

línjuereu exame em de 

Frequência no L." 

t»p m 6'^ 

/■■* 

de 192 

Em oSû de yJc^ÍZ^f^Prirr/V de 192 ̂  
foi inscrito no curso de (\J( i44''H''Vt* <^ ^^ 

- 'l^ùvv/r^/iruuvX.û ^ 

Em ^ '^rrO de 192 í 
foi inscrito m curso de .^Ç^^pz^^y^^^^iJ^^,^ 

Hequei'eu exame em 

FrequeiœiomUiJLluiL n / / / 

ĉ ... 

de 192 

^ 
O 

Em^ rde . / / / / . ^ ^ ^ 7 V de 192// 

foi inscrito no curso de 0^(/^//)1 Í ' ^ ^ ^ ^ 

Requereu exame em de 

afl. Frequência no L." 

f>t^. ^ 2 p. 

de 192 

$. 

/ ■ 

Requereu exatne em / j de J 

Frequência no L.o a il 

■ ,j.'p. lusíc 

11,,::7 de 192 9 . / 

Em^^J de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em I J de 

EmJrde / /^/ T^ de 192^/ 

foi inscty^o tio curso de j/^LkJ.âíttíL Í ÍT '^* : ' ^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

de 192 

A: 

Em ^ d e /^^ B^l£^pAyfr>nJ de 192 í 

foi incito no curso de ^4^!^ï4^P^kVl^ '^,^^^^^ 

eqnereu exame em de 

Concelho de , filho de Ylly/aai^ ue^, "d^kí^. 

-¾ m^ 
EXAMES 

AHU) de 192^, No dia //.> de J^C^/^í^v 

t i ^ lípide' 192 ríl^chiu y ácanie de Ayí^/^/^U^í^a^ c*_<. V* 

Frequência no L." 

í."p. $ 

afl: 

de 192 

2."p. $ 

efoi ^ ^ / / ^ /  ^ ^ 

Média final ^^^>C4^uUi yyzZUfm^J 

T 
vidrtfo^". A„ ii>i 

No dia^^' de flAX^tx.

de 192 i concluiu o exame de ^/^/,j. ^ oui 

efoi a>/,ãrX^,:l<Z!^ ^ 

Média final <^ li^u^^L : .^oÀ^û^ 

No di a ^ / de i/LuCt^ LM^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 \ ^^ ^^'" / y ^''' Z'^^"^^^^^ /j 

de 192» conclunfo/examv de 4/^ ^ á 

de 192 Requereu exame em de 

Em jy de "3 S^ .^<2^^2^í!^>^ _de 192 í 

foi inscrito no curso de (jllê e^CC^At W^:^/^ 

Em ^ l^e , J/f f^ftviS^l dej.92^ 

foi inscrito no curso de Í^C/^^i^^ytn'if ^ t 

de 192', 

Frequência no L." a fl. 

ifrjrffh^^—" 2.'^ p. II $l.V 

c:^ 
Em,:,^^ de J^ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

l^f/yCtâ^ €<^*^c£i/y' 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aft.' 

X. 
de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

a //. 

^̂ :s:> 
2." jj. 

de 192 

$ 

Em ih) de '^e^e^nnyCr^'V de 192 i 
foi inscrito no curso de !^^'6'<P,.^7^>^L£'^Ct^ cy^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afl. 

M de 192 i > . . 
L r foi ^^//yl,^^<Z^^Z^ 

; Média final n.í^^^i/^^^^/FOtiucre í 
2." p. $ \ ^^^^dificixcãoJ^^ chC^T'l/t^^ 

\vid:L.o í^f^a fljXí^cf 

Qualijitrrçãtr 

Vid:E}'/lap M fl.* 

F' concluiu o exnme Í/Í; r - ^ t * * " 

efoi 

Média final 

Çualificaçãu ^^^ 

vid. ^^^y .V/ .»^^ 

^5-4-, 

A" dia AiP jg J^AA^Ó*^^ . 

de 192 } concluiu u fxame de '^Cò í^l^uU 
/ iV / ■ ' ' 1 / i ! I i ^ t - . y - v 

OBSERVAÇÕES 

.OL 

i^^ 

No dia ''^ de WM^ 

de /íl:^/íjíJí/c////» •'í^íawe 

e foi Ci^/ / ^ ^ ' . yc^^'^ 

Em de 

foi inscrito fio curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no h." afl. 

de 192 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em 
jT^, 

'de J^^U

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

—r-
afl.' 

de 192 

$ 

z Em IC de '^f ryt,'^.^^ 
foi inscrito no curso de ..//^ AA<i»(^ ^ «t-— 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

1." p. $ 

de 192 

\o dia/T de ^^//^7t^' 
de 192^/ cor/cluiu o exame de CUl^^ÍX 

Média final ^/^Z^ x / ^ 2 ¾ ^ ^ ^ ^ v 

'vá:>.:f% i^<^ 

^ ' V H - . 

Média final (XMayU^c! o

Qualj^m^M—^ 

Viè^oíííu{j a fl.' J(fd 

-u-Ç^í' y^ 

Xo dia / / de ÍM^t^ãy. 
r:\ 

i-í^*-^ ' No dia / de//PiP ly^'/ 

de 1921/concluiu o^ame de ^24^y^t^ff^^^ 

•j " 

de 192 

p. $ 

efoi .Uftl^t^^^'^^ 

Í Média final 

Qualificação 

jvid.'iJ/'' ya^p//fp 

^ 

de 192 / T Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. ^ $ 

^ ± . f i de 192 

i'fl: 
. ; il 

lie 192!>concfuin o e.rumc de - " ^ ^ l (S^^ 

ef)i cZ/líL /.- CCC^t^ 

Média final dcnÚC^ ^J/'UEor^' 

e foi 

Média final 

Qualificação^ 

MBO 

/w."« /» / 

NlT dia ^ 6 de 

) . 
Quali 

Vid. L^flU^U fd fl.' 

%'dia fp de^4if. 

■t^l^A^ 

de 192\'concluiu o exame de^íl^ííú^^Viy 

jíefof^ i^yfy'l^^fl^C^;'^ 

\ Média final V --<„ . t'2:^<l<:yT^

■c?OuA^^ 

¢, I Qualificaçãqjg^^^^ff Ch^^j^t^^ 

^p(U 

de 192 

I 

No dia / de A/fii^^yyi^H^ . 

de 192Ç^concluiu o exà/ne^ de (éf^CCf ái*^ 

efoi ^/Pl^''l^'rx^ 

Média final Û^P'til^ y^HvCéf^rt^ 

Quairticnção ^ ^ f t * ' ^ "** '^^t^cc^ - ~ * 

Xo dia IT de J o^^^ca^u^ 

def^92irconclniu o mame de íi/'*^/u.<^ c 

Q/u, 

I concluiu, o exíiffie de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

AV> dia de 

de 192 concluiu o erame de 

No diaj.MÍ de ^ / 4 - -

\de 192 concluiu..^ fxame de (y^d^yH^'^^^'tf ^ 

1% 

a fl.' 

2. p. 

de 192 

$ 

r 1oi 1^113 .Vc 
1 * 1 Média final , ..hd. 

Qualificação 'r^—^í^.:^ ,, 

| m /,.0 ^ „ , / / / / ^ ^ ' 

/ry^U--^ 

No dia I de JjctAA) O _^ 

le 192 Y concluiu o exame de ÍKi CLA. U* da 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

<u 

efoi 

Média final i/^ 

QualifTcai^nn „ 

vk^^íLídAÍ! II fO -r 
^ ^ 

Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

p foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.<' a fl.' 

y 



^WB ^^»1 W 

Nome" ^:lp^^.. &^<<\^ ç^^íar?d.^ de idade de,^^ anos, natural de 

ide Mat." n.° fl. 
INSCRIÇÕES 

de 

fno curso de 

/ i l l LU^^ 

7—t 

í 
exame nii de 

de 192^ 

de 192 

/ 
Em /"' de •(J^^i^hridry^'Î^ /3e 192^ 

foi inscrito no curso de L^ZJ^^^^ 

:Em ^ de 

inscrito no curso dj 

t/U^^^^^" 

Requereu exame em de 

Requereu exame em. de 

tJíefpimcianoL.o 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

/^ 
Em ^1 de tílu^/í^ 

■foi inscrito no curso de ^^:^ ,<^::^:^:f "?^ 

de 192(/ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequeneifi >in T,o 

l.'Cf^/û$LV 
<lp 

U$iA),. 

Em '^ de íL<^í^:. 

foi inscrito no curso de 

Requerei/ exame em de de 192 

Frequência no L.Q .,^^ a H." 

de 192 

Frequência na L." 

1« p. $ 

a fi/ 

Frequência nu L." 

Em y de CL^^^^tl 
foi inscrito no curso de Âk^AJt/ 

g ^ ^ ^ r t i a * - t f ^ 

Em I de /Á^ I ae .^j^^.a^M^íL'^:^. de 192'ò 

foi inscrito no curso de ^^y^,<^!íí:>2k^^r^ 

Requet'eu exame em de de 192 

Frequência no L.^ 

^^ ^ 2.'^ p//D $í/í) 

Requereu exame em de 

Frequência no L." o, fi" 

192^.. 

i^nu» 

de 192 

. 5." f. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

Ivm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

/''requencia no L.o a ft/ 

1." l>. $ 

^2«£-<i-^.-

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." 1>. $ 

« / . " 

de 192 

2.» p. $ 

fùn M de (jS^t 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192^ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

a fi." 

PJm de 

foi insciito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi/ 

de 192 

2.« p. $ 

Em H de (J/^M^ / íP l/\"^ de 192^/. 

Joi inscrito no cursojie ufJ^'^^J^^ ££1,1^^^ 

Requereu exame em de de 192 

h\eq\iencia no L." 

$ 
/••' 

'J^^r- . 

12.» i>. $ 

3— 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame e?H de 

de 192 

Em de. ... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." «//.■ 

i ." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.> 

o a 

de 192 

p. $ 

Fm de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no Ij.» a fl,

1 " p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em lie 

foi in.so'ito no curso de 

Requereu exiihie em de 

lueqnencia no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

o u 

de 192 

<? 

de 192 

Em de 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.' 

de 192 

i.» p. $ 

de 192 

de 192 

<̂ ." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fl.^ 

l." p. $ 

de 192 

de 192 

-</." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de. 

I&equencia nu L." a fl: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

2 <i 

de 192 

^ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

/." p. $ 

de 192 

de 192. 

2.^ .̂ .. 

de 192 

de 192 

2.''p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 

■'■éÊ 

de 192 

^ p̂ _$ 
1 

A 

V 

de 192 

^ p̂ _$ 
1 

e 192 

de 192 

2." p. $ 

—"-~-- -^-

X ' 

V 

Concelho de y^CLije^e<v^^ --/^ ./^a:>tf~ , filho de Jv.^^J^ ^ ^ ^ <£ -̂̂ <î  Ú/C 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

e fui 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi, 

No dia de 

de 192. concluiu u exame de 

,.. efoi 
■ 

Média final 

Qualificação 

Vid. ÍJ." a fi. 

i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

í 
■■II 

e fui 

Média final 

Qualificação, i. 

Vid. L." a fl.' 

\ 

No d40^ de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e fui 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qiudificação 

Vid. L." a fi. 

No dia _ de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificaçúo 

Vid. L.o a li: 

L J - _ _ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qutdificação 

Vid. L.o a //.-

^v 

EXAMES 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o 

OBSERVAÇÕES 

\ 

■ 

a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação. 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 



^^ZÍ4<íyyi^í^^ /Y^^'^^^^ '^^ ^^^^/^' de idade de -í/ anos, natural de u2hr> '^^/Z^ 

INSCRIÇÕES 
Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em. de de 192 

Frequência nn L.o 

!.'> p. $ 

a fi.' 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fi." 

1." p. $ 

de 192 

2.<^ p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

Requei-eu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi." 
0 u $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

l."i>- . ^ 

aft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no ctirso de 

Requereu exame on de 

de 192 

de 192 

Frequência no Ij." 

/.« p. $ 

afi.' 

2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi." 

1." p. $ 

2.'' p 

de 192 

de 192 

5." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ , ^." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. S 

Em de 

foi inscrito «o curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência n<i L." 

/.« p. $ 

afi." 
•l! (I 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi

de 192 

2.» p. $ 

Em lie 

foi inscrito no curso de 

Requei-en exume em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.^ 

l-Jm lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi: 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

9 a n 
"• P-

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.-

2.<' p. 

de 192 

^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

l.<' p. $ 

de 192 

de 192 

2." p: $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.-

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em (Ir 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

l.-p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.^ 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no cur.so de 

Requereu exame nn de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
« / / 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reipiereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

l.-p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. . $ 

de 192 

de de 192 

afi.r 
2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192. 

2." p. $ 

de 192 

de 192. 

2." p. $ 

mmm mtMPMM ifnn r r 

Concelho de 

No dia de 

de 192 conciuiu o exame de 

e foi 

Média finai 

'Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 conciuiu o exame de 

e foi 

Média finoi 

Qualificação 

Vid. L." a //.••< 

A'í( dia (If. 

! ic 192. conciuiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia lie 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

'édia final 

iiulificação 

^d. L." a fi." 

No dia de 

192 conciuiu o exame de 

e foi 

'édia final 

'(aiificação 

Vid. L." afi." 

No dia (it 

ide 192 conciuiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o ^ jf, 

h 

, filho de-'^f^/n/>el^Í^c ^í^i^Í7itít^ épí^ t^^r^d^ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 conciuiu o exame de 

efoi 

Média finai 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qiudificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 conciuiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o n ft.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 



li winmi 

^^:^j^pptó ^ ^ u^c^^d^ ^/^2-4^'^^»^^ de idade de /J anos, natural de ^/^ 

f 
Concelho de /P í ■ ^^ 

, filho de uDc^iaíu^^''^'^^'^'^^^ '^^ 

ÉL° de Mat." n.° INSCRIÇÕES 

de 

lo no curso de 

V T O de 192^ Em 

■:í<<gr...,:i'U^^^\foi iiis(/^ito/w curso dé 

jucrt/i exame em >LZ1A^ de 192 Í 

%mcia no.Lj'. - aflj 
^/^. .:>$ Lr ' - ' ^ ^ ,8/' $ 

Em Zi d^ A^^^^U^J^é^^^ de 192^ 
foi inscrito, no cí/rsorffi_»<d--í^ííí^jér'Zí/>íf' -̂ = -̂-

J 
Reque7'eu exame em I ò de Lr/\A'\^:U^ tie 192 ^i 

I 

Freqifencia no^L." (afi.' 

1.» 

Em 2 i de C^^^^^^ de 192 7 
fii • < 

foi inscrito no curso de Uiyí,.^^i.yi<tr^u^ S ^^ 
LL t\T^^^yn^'^' ) 

f / / • 
Requereu exame em de y^íiu \ , de 192 i^j 

Frequência no L." 

(1 de (^:^^:^^^¾^ ,/, mil 

Rêíjuereu exame em. de de 192 

Frequência no L.° ^ a fl." 

TTTl/^ 2 p. $ 

VA:^^ 

,n 
Em i/ de ÚU^tP^M^a^ / de 192// 

foi inscrito no curso de ^V^rrvÉ^Pt^V ^P^<^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." /^,,^ ^fl

2." p. $ 

2.» p. 

I ^ 

Em J. i de .^JMj^kkí^.'^*^!? dç 1923 
foi inscrito no curso de ^S^d^^<íí>2^^?<-1? 

Reqtiereu exame em de 

Frequência iio L." a //.■ 

de 192 

2." p. $ 

Em / / de(J^U'(dlJ/^^ de 192^ 
foi insnito no cursp de/ ^Ci£^^^ ^iJ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 1'^.' 

1
de 192 

2." p. $ 

Em /f de ̂ ^J^^tí^l^M^^^' /; de 192// 
foi inscrito no curso de i^z/^M^J^^^d:^^ 

de 192 

Freifuencia no L." n fl. 

Re(juereu exame em de 

Em^^ de (Jj^ií^x 

foi inscrito no curso de <^; 

Retptereu exame em de 

Frequeïicia no L." ojij 

de 192 

tr-^ 

Eml'^ de U/>H^i^Ar\^^^^ de 192Í~ 
foi inscrito no curso de /^t£j^í^U^ t , ? ^ 

Requereu exame em de de 192 

Fre(p(encia na L." 

$ 

Em Á^ de Âf^ 
foi inscrito nopirso de 

Re(iuereu exame em de 

Frequência no L." a Jl." 

de 192 

$ 

.^L ^ 

Emyf/ de y/c/vç^ yu; 
foi inscrito no curso de _ 

Requereu exame em de 

de 192 A E 

Frequência no L.° a fi: 

de 192 

2." p. $ 

: — 7 ^ 
EmJ'> de ^ÍM ^íO^uu^o de 192 I 

foi inscrito no curso de / ^ < í < ? 4 ^ Í Í ' ^ ' ^ Í / Í S - ^ Í - -

Eeqíiereu exame em de . de 192 

Frequência no L." 

z 2» p. 

^ 

Em / í de JMu^l^^^yí/^^^^ de 192 ( 
foi inscrito m curso de /^^J^<Í ad.aí£e!'^^j:ix. 

>i. / &4'^y\■'^^ ^^Jyc^ 

Requereu exame em de 

Freí^tencia no L." 

l."rir 
« / . " 

9 a 

'i^^^^.ti^ 
< ^ 

de 192 

$ 

o 

Em L V de ^'à íj/^dyyiyfn^v 
.lfiÃ.ê 

de 192] 

foi inscrito no curso de . (fiAé C^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

T 
afl.^ 

X c:^ 

de 192 

2." p. $ 

PJm ' de UlU^L^i/^ .de 192 4 

a-

EXAMES 

Xo dia 

« ^ ! de 192C/ conph 

> ^ ^ , a^i^i 

li^í>l-^^A 

Reípiereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 J 
e foi t^ò^yClJt^^aCo 

Média final (d^Ac^^i^*^^¢^' ,2/2:x£<rr^;^ 

^Cuà ajfi: ' 

E,n ^/ de h J C o L ^ demiV ^' dy / lf de ^ i . '/ / 

foi inscrito no curso de cjri^tu4^V^t^Tv^t^o^ , ' ' ' ' •'^-^';".,"'-'^"''" /f^'^'ue de (:^7^^.^J^, •c^ 

Re(]uereu exame em de 
e fo i í í ^ ^ ^ ^ ^ £ ? ^ - - 2 5 C ^ ^ 

Média final - Í Í ^ / ^ ^ Í ^ X ^ ^y^pc^o^r^^^f 

QuqJLifiettmt)^ " í ^T^?^ 

foi iwicrifo no curso (j 

Reipiereu c.rauie em de 

de (l/^/^H^ypt* íí?-

de 192 
e f(Jí íylpyU^M. / ^ - 4 ^ 

Média fimd ^û^ t^C^ ^ - ^ z í X ^ T ^ / 

Em yi / de "^f / / ^ * < * * ^ 

foi inscrito no curso de ~ » - ^ 

Requíreu exame em de 

Frequência no L." - a fi. 

le 192/' Em de 

U< .*v-

de 192 

Em / í/r UUZZ -- ^ ^ ^ ^ , 
foi^inscrif^ nopirso de / ■ t i ' - v v o t ^ / » ^ « • 

Requereu exame em de 

Frejpiencia no L."" * ' ' afi.' 

de 192 

Em f de ûluL* ~X 

No dia ■^L de ^^i^^^^ 

de 1920^concluiu o exame de tU^&^yUûJ^y 

e foi uÍM(^lAUuCrLíj 

Média final ilMOL^/X^ v^t^ ^^ùcL^ ' 

Qualifisuiçãit. ), )/ t ;- t7CÍ^^ uT).j>^— 

VidC^/Ui/t/^ a fi." ̂ ^ ^ ^ ^ 

No dia .Xv de ^puiyLA..^.. A 

de 192k concluiu o exame de ■{//<£)^Pí^"*^' 

e fui u íf^^/i^ 0:í(^:^ . f^^Pye^^t' 
Média final , ^Ù,f\aA^. Lb l^íltd.^^ ' 
Qualifiçuí^ãii 

Vidyí.» Jt^:j a fl." ̂  ^'"^ 

^ ^ ' - ^ - ^ 

No diacJ^ de /fip 7^^yyi4r>^^/^ 
de 192^concluiu o e.rume de^^f^.p^^C{^4C^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

foi inscrito no curso de 

Requereu crame em de 

Freipiencia no L." 

/." p. $ 

"fi. 

de 192 

2." p. $ 

efoi íííU^/íi^ í>^^ ^ 
Média final ^<é^.í24 J U ^ / ., ;r^if^^Wt^ 

m/L.o imVja fi.(^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Fre(juencia no L." 

1." p. $ 

"fif 
■j " 

de 192 , 

<̂  

No dia / 3 de 

de 192 , conclui 11 o exame de L/.^z.d.r.Li^t^'^ù 

.^ e foi ÓU4 l.d<t^l^C!í^^ 
Média final C^O^'le^ y'CùLinr^: 
QtjsUifim^—Vrtíy^^Z^ 

" /')• (Ia fif.r3^ 

Em 7 de L/UiU^ ~^^ , de 192 fi[ Em de 

foi inscrito no curso de—/^^^, otyOt^<.<y 

Requereu exame em de 
\. . 

Frequência no L." a fi.' 

O a 

de 192 

$ 

de 192 
Ac dia de 

J • 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em 

Frequência no L." 

l.'p. $ 

de de 192 

afi.' 
2.''p. $ 

:, de 192J concluiu o exame ^le^^Thy^C^ C/^ 

.1 1: 

efoi 
Média final .ík/tL(ÍSjú) V cáj> Tt 
Qualificação VVW^^X». vT>,'Vy^ 

A 

â^i.^' j\'o dia /Ó _de , - . 

de. 192 bl^oncluiu o exfínne de l^íí^t-^-t-t^^ít-^ 

//ûV^A^ 'ktr* Xo dia 'o de . . _ , ^ _ > , - , 

de 192^^ concluiu o exame de,.^/^ • ^ e ^ t o i - ^ í ^ í 

/ 

No dia / ^ de 

de 1927/concluiu a^exame de—/ /^A^ttZ^^c 

efoi CCiy» lyi_cAA.* . 

.Média final c€^ ^Ck^o^dot^ / > e^X'^rxju, 

QualijicjM 

Via 

Xo (tia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificiição 

Vid. L." a fi." 

* y-t,o»...f.^ C.tj 

e foi oLt^ l^tM^.^yù» 

Média final eZtva^^^^t.^ a/oiÃí^x*^ 

Qualificação /70/^^^^^^ 

'.<> /(etAjt fi." ^ Ç 6 
N-. 

No dia w? / de 

de 192 O concluiu o exaUe de (y-^'i^^^tx-ciu^ 

e foi 

Média final 

Qualificaçíio 

Vid^^^ty/M. a fi." >^^// 

4^ 
! y/ 

Np dia / (/' JjoU^ 
de 192 Tconcluiu o e.mine de (Hj, tti^* t^'dACIC 

e foi 

Média final 

Qualificação ^/^^"^^^^ / ^ * ^ 

ÚJ,A(IJL.^JII.^ ty 

cL* I ou^ A**^«r/ 

No dia de 

de 192 concluiu o exnme de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualifica (jão 

Vid. L.o a fi. 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. Jj.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 



Nom 'lUd^ ^^Ùir^lM J lUvvi^S de idade de ̂ a anos, natural de IL/0^^1^ 

de Mat." n.° f l / INSCRIÇÕES 

de 

K'rito itu curso de 

i^H exiiuir cm de de 192 

a fi.' requeticia no L." 

Vde (Ut^i., 
» 7 

n /Nsrrito no curso de  

Requereu exame em de 

I Frequência no L." 

de 192 

Km de i L  ^ l i ^ l '  ^  ^ de 192^ 

foi inscrito no curso de fp^r^^;:rU^7<V^^^<^i^ 

■t^j-

I 
2 - i ^ i ^ l 

Requereu exume e^n de 

Freqneucia no L." 

de 192 

:<* p. /ù$i'y 

Em ' de .^.U^:^i.;ldk:^ ^. de 192 y 

^''d iusvrito no curso de .̂ ÇTZQ^ 

t

. r 

Requereu exame em d^ de 192 

2." p. /â$^p 

Eni de 

foi inscrito no curso de 

i Requereu exame em de 

de 192 

Freqjwma m) L." 

1." p. $. 

« / . -

de 192 

2." p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

i 

Frequência no L.o aji/ 

}." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o 

1" p. S 

a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. S 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ff. 

!.'• p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

2." p. $ 

aji." 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

!.'• p. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame cm de de 192 

Frequência no L." ajt." 

1." p. $ 2." p. $ 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.^'p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a ti." 

1." p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

2." p. 

de 192 

$ 

Reqwreu exame em de 

Frequência no L." 

l.rp. $ 

afi: 

Em de 

foi imorito no cur.^o de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o ajl: 

1." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 

a fi." 

de 192 

2." 0. S 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 192 

de 192 

Iùeque)ici(i no L.° 

1." p. $ 

af.r 
2." p: ,v< .̂ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.r.ame ou de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

l.''p. $ 

aji.^ 

2."^. $ 

EJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência im L." uji: 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•) (í 

de 192 

$ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeien exame em de 

de 192 

Frequoicia no L." 

}.'• p. $ 

nfi.' 

•) " 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Re(piereu exame em de 

de 192 

Km de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajir 
•J " 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fi!' 

irp. $ . 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

â h 

Concelho de , filho d) ÍQ%t^tJ^^t^^S J^l):7^íh^/,:^,.. 

EXAMES 

me de / V * ' / " / ^ / / ^ '<£2Í* 

F!o diajlf de 

de 192Hconciuiu o 

e foi '̂  íi-^í-^-^^r/^^J:^; ' í^^'^ 

Média Jinal ^ / ^ í - 9C£. l^^x^^^^^y 

No dia de 

de 192 conclniu o exume de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a f.« 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

efoi 

Média Jinal # 

t>ualificação 

& . L." 
y ^ t , 1 

. <' .//••" 

I No dia de 

4e 192 concluiu o exame de 

''fois 

Média final 

Qimlificação 

Tid. L.o a jt. 

No dia de 

ie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

^ualijicação 

td. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

édia final 

Qualificação 

td. L.o a Jl.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 conclniu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

,r?V/. L.o af 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualijicaçm 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl

, No dia de 

de 192 concluiu o exame (Tt. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

Xo dia de 

de 192 concluiu d txame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o n fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualijicação 

Vid. L.o a fl." 

\ . 
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Nome -^ -^'^.llà^^'. a.c:' <i^.. L i-/^^. ae idade de y/Í anos, natural de^/^tLi^ ùÙ^. 

L d e Mat." n.° fl. INSCRIÇÕES 

WH^II^V Concelho de 

^ 

, filho de ^AVû'i>. ̂ c^ {O^M'^ L^^^ 

V 
EXAMES 

^í^kldíd/'. 

"'tjisctif "O de 

V n ) de 192y 

fXiunt' OH dr 

'mptencia no L." afi. 

^y 2." 

de 192 

i - / 

Em ,7 de 

foi inscrito no curso de JL Áj^pA^tk*<tj^ C^ 

.^^ 

K»i ^ de áét/:J^i;<t<1^^t^ de 192 3 

'■fo i inscrito no cursp^ J£j^^^:J^^Z£>^t<^ /^^ 

iU^A ûlUci^m^^i 

"If 'exame nn de 

íÍT." afi. 

/ . . 

Requereu exame em. de 

í^reíjuencia no L.o a fl. 

Ml92^^\ Lm/o de jfõA^U^.t^ de 192 f] Lm Jide C ^ t ^ í ^ Í H ^ J de 192 \ No dia ^ de 

foi inscrito no curso de •^ í-^' 'í-/î^ ií-fií^ fojjimcriti) no curso de ^l^M^^Li^S le 192^ concÏHnt o exame de ufWfl^^t^'if <^ 

de 192 Requereu exame em de de 192 

( ^ ^ 

2."}). $ 

Em / de 

foi inscrito no ctirso de 

' ^ Ale 192// 

de 192 Requereu exame em de 

ylí^c^. ft^ot' 

de iU^í^LuA^^ de 192 J 

IlII curso de / A - ^ . , I ^ < 2 ! > Z ^ . ^ : J 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o ^^^ afi.* 

de 192 

< ^ 

\ í 

foi inscrito fío urso àeC^/^^4^édjl^ 

U. 

i> 

i r e q u e n c i a m L,". - a fl.' 

'fi

<^i." p. $ 

Em 7 de 

foi inscrito no curso de 

de 19k 

Requereu exume em 

Frequência no L." 

l."p. $ 

de de 192 

afi.' 

^^íZ^fi"^ 

^^l^tr^í^U^V^ 7 

No dia /^ de ju^f/?^ j ^ 

de 192 y concluiu o/txame de (̂ 44dí<5^<f̂ ^>-3-̂ <!''=*-̂  

/ 

!>■ 

'' foi ^'/i^^/p'UV^f''f^ 

Média final ^H^O ^^2:=-^^^^^^^-^ 

$ ïiualificaçàoWL^ ^ — ^ 

yid, Lox^■§■:,^.///^-^^-"'^ 

^ 

2f\ Lm>l\de ^ \ J ^ (if ^ de 192^ ^^0 dia ■ dr ' t> 

e ^lin it*,» * * \ ^^"' ('"uchiiii o exame de il4yLui^p^o'<$.CL^ 

A 
de 192 Requereu exame em de de 192 Requereu exame ou de 

2.''p. . $.. 

Em/ de (UùuùtdJ^^y^^ /de 1^2í 

foi inscrito no curso de . (^/£4,^ 

Requereu exame em de de 192 

f'renuejie^fl jfo T." .nUs 

Em / de 
TC-

/ O ' N ^ . . de 192( 

foi insrito no curso ,', í í ^ (sÂ^ «^'^^^;Lc 

i!>j 

fi.' 

fl. $ 

Em / de (J^IMIII^I^:TJ» de 192^/ 

foi inscrito noxjirsg de ;£^l , . . i^ . - j f / z ^ 

ígn' 

Requereu exame em de de V 

2.^ y. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

< ^ 

foi inscrito no cjirso de M^^ ê^t,^^ ' ^ 1 . 

Frequência no L.o .ji^l." 

Em 7 de (/%Ã<^à - - í t - t ^ ^ d£J.92 

foi/inscritfi\ no cyrso^d&. y - 6 < ' ' > T - < Z < / t - * ' a. 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

de 192 

$ 

„ ■:.*~

Joi//useriio nu curso de 

Frequência no L." 

J.p. $ 

a fi.' 

2. p. 

de 192 \ 

[Média final Õ./^XJC v^í^^Ti J 

4^ h fi:' h^ry^^ 
or-' 

2^ Lmô S de 
foi in.scrito no curso de 

de 192Ù ^" ' ' " ' /^ ' ' ' ' /'U^i^^ 

•'<<'«*«c|^^ ^^^yífinchriu i>/eaame de ^ A ^44^/ítU\0 

Requereu exume em de 

Frequência uo L." afi. 

de 192 

Y Em 7 de 

, í * i ^ ' - ' 

^ . de 192 ^ 

fojil inserto n^curséjde  ^ OíJÍ*yc<Jio c/^ ot^ 

\Médki final 

(5 ' (Junlitiviiifiii 

Vid. L." 

fí foi ^^/. Pt^ ■'V>^ i' ■ 

X7 - - 0 - - ^ -

-^C_ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl. 

de 192 

2." f>. $ 

I Bequereu exame em de 

Frequência no L.Q -̂  ( 

...iito III) curso de L^-c- t^ -<- , 

^^20 

Em^^ de [_.An UM% *%^ de 192 

foi/jnscrito no curso der^j .Liuu 

t^Jn, ♦ S *^ C 

/ 
Requereu exame em de 

No dia 

"~t . "̂  \de 192 j concluiu ,o exume de 
' ■ / < ^ 

1:^.1/ 
lUli ^ /J/Vi t i l tãt í 

de 192 i 

Frequência no L." 

1." j , $ 

afi. 

S 

t. í- e-í. i 

ly y , 

efoi: 

Média final ..j/uiidÇí ^ ' " 

Qualificação - ' ' 

Vid. L." a ft." ^i^^ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 
de 192 

de 192 Requereu exame em de de 192 Requereu exame em de 

lùn^ j de U^^i^ùILd/^ 71 de 192t/ 

foi inscrjto no curso de y:l::lrl'.(^..'^. <í?.~*fi^'^ 

' í^Ltchlò'^^ .< .<d^*í? 

'eu exame em de de 192 

requencia na I..0 

h»fp^ $ 

f'^»^ y de ii/i^M^ZZic^ 
foi inscrito no curso dê 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» ^^ fl. 

de 192 < 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

$ 

de 192 

^ . " p. $ 

'■J±^ 
^ Í Í « Í M £ * . ^ Í . C U Í ^ 

- Em ̂ ^ de 

foi inscrito no curso de 

RequUeu exame etn de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

aft." 

de 192 í 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Frequência no L." 

f p. $ 

afi.^ 
•j " 

P

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

EVequencia no L." 

/." p. $ 

afi. 
•j ' 

9r 
No dia^ V de 1 e3u*ut*.^o 

tJ /f 
de 192 T chncluiu (//exame de 

e foi & L,t^ny<i °tci 

Média final djtA /V^-t^a** 

QuakftMçãõ _ _ ^__ 

ViàrjC/iAfí fi." fhy

No dia (Q de ] JLX'Vi^ 

< ^ J ^ 6 concluiu o exat/f~de ^Se^jc^ 

/ 
/ 

c ^ 

e foi tX^ó^-^/V- A oOo 

Média final C M 1 < / A)- aiiru^ 

Qualificação .JiidWt^-Axri^v/v^^ 

Vid, L.o I >e^^ . a 

^^t"^-»-^ I 

e foi 

Média final 

Qualificaçi _ ^ , 

Vid. L."l)^i^n fl.' I ^ y 

d S ^ 3 •szj íZ-* ' / 

^^^¾¾^^^¾^^ 

b!o dia *J^v de 

de 192 n concluiu o exame de r\y\y\^ t.<\. 

( ^'t-t-vC-^ efoi O t ^ - o 

Média final SJLlf^ í>f-*-'«-<xc^ ^ v ^ t x X r - v ^ 

Qualificaçãif' 

Vid. L."/tt^« / / / Q_/ 5 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qiuilificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.» 

No 4ia de . 

rie 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O d fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

' e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o aft.'. ^ 

A 
No dia de v 

de 192 concluiu o exame de 
- / 

\ 

efoi 

.Média fiíial 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

. e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

O B S E R V A Ç Õ E S 

\(y\.^\y' 

I 

\ 
■■US' 



iãar. 

7\̂ /̂  Nome /Ç^dc^^:^h} JJÍMÉ^ MISJ^HM iir.'. 

^ 

de idade de , / ^ anos, natural de ^ ^ / Concelho de , filho de -::^^2-:¾ 

de Mat." n.° f l / I N S C R I Ç Õ E S EXAMES 
n 

iDH de '//^í/^rrP. de 192 y 

ùrito no curso de c tí^^ J^^^I^^^^^^— 

fêif exntne em /' de ^jOi'^jk. de 192' 

1 , Em ^' de .. 

foi iniícrito no cjiPíttíde 

Requereu exame em de 
Frequência >io_ 

de 192 

iMíH^^t^L^ Em cP de JJ^PidA^Ly'^si de 192.}^ 

foi inscrito no curso de Q"A^/yít<yi^'^^ Cc

Requereu exame e. 

\ Frequência no L.o 

k'^lLÍA!de 192. 

2.0 p. ,//)$íA) 

í ^ è J í t - . 

, , ^ 2 ^ 

Em !) de tjl^kí^^^ci^yr:::!}. ^. de 192 ^ 

foi inscrito no curso de J.Urèí<L.£^^^y^íd:d2. ^^:1..1 

TjL, querm exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em de 

\fòi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência )io L." 

• 1." p. $... 

« / / 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192. 

Frequência vo L." 

i.« p. $ 

afi. 
2a 

de 192 

S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ff

l.<' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." 1> $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de de 192 


a A.*. 
' 2.'''p. $^. 

Em de de 192 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 
1.» p. $ 

afi." 
2." p. $ 

Em de de 192 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi.' 
1." ». $ 2.<^ V. S 

Em de de 192 
foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." afi. 

. . l.<'p. $ . 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame ou de 

Frequência no L.» afi." 

l."'p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ • 

a ft." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de. 

Frequência nn L.° 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

••>« 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

<? 

de 192 

de 192 

ft:" 
2.^ p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 ' ^0 <lia /'l de 
\ de 192Af concluiu 

( 

^^'Cl—TJ 

de /,.yí.i4ftiH'^í^ 

de 192 

Frequência no h." 

l."p. $ 

nfi.' 

:| e foi /^^^Z^Í^^^yt^Tha 

; I Média final ûtfCO' yrTz£^£ri(<^ 

 \ / ^ i < : , ^ . 

Em (Ir 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

irp. $ 
afi.r 

2." p. 

de 192 

$

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 j 

Frequência no h." 

1." p. $ 

a fl.' 

de 192 

2.''p. $ 

No dia / / de Al^C^lt^ 

de 1921( concluiu ,o exame de 4^'^J^i 

YTn '^ûyT^>\y 

efoi o y f j l ^ ^ ^ ^ 

Média.final ^.//íO^/iXé 
Qualifimçao/ V ífíZ^ 

/ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

■ ■ # ! « r 

Fhn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Erequencia no L." afi.' 

l."}>. $ 

de 192 

e foi 

Média Jinal 

Çuidificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.tame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi insaito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

■ efoi 
* 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

Frequência no L." 

fp. $ 

afi: 

•) " 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inso'ito no curso de 
de 192 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

fp. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

■ efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a n. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. ÍJ.O afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exaine de | 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame *de 

e foi 

Média final 

Qualificdção 

Vid. L.o n fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

O B S E R V A Ç Õ E S 



J^ome (úhiudi^ 
,'-> 

n^ TT 
X J{ JÙJ. ^.iMfûJa^ d^ JLcrrpt^j de idade de Y J anos, natural de VûU^d^ CL\y:jn 

de Mat." n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 
de •^L.I.U ( I l i de 192^ 

tïiiiiciiio no curso CLÍ / ^ T ? ^^^^^^-¾^^ '/<> gy ^ 

mu exame em de 192 

Meneia no L." a fi 

-s-^a^sje-^ 

.ZS\e , / Em 

'''■' inscrito m curso de 

: ^ ' 

Requereu exame em de de Í92 

Frequência no L." a fi.' 

"^T 

; Frequência no L.° 

1." p. $ 

a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

, i." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em. de de 192' 

2.'^ p. S 

.de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o a //. 

1.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

•J a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.« p. $ 

afi.^ 

Em de 

foi insoito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de ' de 192 

Frequência no L." afi.'. 

t" P $ 2.^ p. . $ 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.» afi.' 

V' p. $ . 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ . 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

. 1." p. $ 

afi.

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a //.■ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2.» p. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2 o P

de 192 

$ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu e.vame em de 

Frequência no L." 

!.'• p. $ 

a fl.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame cm de 

de 192 

•J! u 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.^' p. $ 

de 192 

de 192 

2.'^ p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

Vp. $ 

afi.^ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

I." p. $ 
afi.r 

Fm de.. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft: 

l." p. $ 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

t." p. $ 
nfi.r 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

r p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2.'p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $. 

de 192 

de 192 

Frequência no L.° afi.r 
2." p. $. .. 

• 

de 192 

.J u 

de 192 

$ 

de 192 

de 192.. 

2." p. $ 

\ 

ir» 

Concelho de Dr. 
, fî/bo de. f 1^: ^^í^aiJy J^'yâ^^^ ^ /unra^^i 

EXAMES 
'No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a li.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exami' de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qwdificação 

Vid. I..« a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

cf<JÍ 
Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." afi.' 

'No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi:" 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. 1,.0 a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 conclniti o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.vume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

1'foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o erame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl, 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.

OBSERVAÇÕES 



Nome £I^aU^Ù 
/ ■ r lîT •/D 

de Mat.* n.° fl. as 

■im—r"^ 
INSCRIÇÕES 

de I L. / i'ÍLC>í'V>J. de 192^ 

h/itu no curso de V ^^^ i^:^( (^ \ ^ \ 
L 

m exame em de 

teia no L.° ^ afi.'> 

Z~fj$7v y^^ 2p. 

de 192 

$ 

rrs9? 

Em ■ 7 -. de ú>^i ^rV^? de 192 "^ 
I / I I / ' 

b/ iuacjito no curso de tu/:<^-<^'2^'i-i ' ^ ^Î^-

Requereu exame em de 

Frequência no L." __ a fi." 

Em de de 192 

foi insciitono curso de 

Reauereu exame em. de de 192 

Frequência no L.° 

í.« p. S 

a fi. 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

lie 192 Requereu exame em de 

^^2." p $ 

Em ^ de (J^^H^ií^l''»^ . de 192'} 

foi inscrito i^o curso de ^.J)LC^yX<t<UÍ^ 

/:>ía::i,:imi c ^ í< '^ 2̂ 7 / / O^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência )io L." a fi.
•) a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência mt L.' 

1." p. $ 

afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." i>. . $ 
afl.' 

2." p. $ 

Em de 

i inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.^ 

■ 

: 
r 

Fm de 

foi inso'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a fl." 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no Ij.« aji." 

'■ l."p. $ 

de 192 

de 192 

•J a 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
up 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 
afl.» 

^ 

de 192 

de 192 

. 2.<' p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. 

Freq)iencia no L." 

i." p. $ 
Cp 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» a il." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requdeu exame em de 

de 192 

•J a 

de 192 

p. $ 

de 192 

2u 

de 192 

p. $ 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

aji.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

L" p. $ 
ap 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

1." p. $ 

de 192 

'■> <i 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."l>. $ 

afl.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

fp. $ . 
"fl.' 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

a fl.' 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

/." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L. 

l."p. $ 
afl.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2." V $ 

de 192 

de 192 

.) « •" />. $ 

... de 192 

.) a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192.. 

2.'p. . $ 

mmmmm 

rgf^^^^sam 
mmm 

Concelho de 
r^ r^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

I Média final 

j Qualificação 

Vid. L.o a II. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o e.mme de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

e foi 

'Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qiudificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl." 

No dia de 

de 192 cojicluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid:. L.'> afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia dl" 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a H. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

OBSERVAÇÕES 



Nome -^li^MA^^r-W^.u' ^ / s - ' ^ ; : ? ^ - ^ ^ - ^ ^ de idade de Jf anos, natural de .^^ 
/ 

. . = ^ ^ 

Concelho de , filho de l(2f^it<rt^^dù' :s^^4ykt ^:^/^cJirérv 

i*» de Mat." n.° fl.' I N S C R I Ç Õ E S 

'/ de / / ' 'C::iJ/^... 
ÍY/ÍSÍ7'/" ntt curso de 

■ Í - V ' 

iuerfi) fxame cm de 

^^ de 192^ 

de 192 

$^l 

■ ' Em IÒ de U2d^ttut^ 

I 

lù'(]uereu exame em de 

Em Á de ^r^^i^^.'^ de 192^ 

foi insp'ito no cursp de ■xjJ/X.tAA ^:^^ 
jidù^ £.1 

Requereu exame em ' de 

FreqittfifÍQia no L.° «-^rrzr>. 

de 192 

Em Ji .de ÚéiU^Utyyi ûde 192(/ 
foi .inscrito, no curso de ^ /::^^/:7^/:2^'ldr^C ' 

frequência no L." ajl: 
Qa 

/ 
/ : ^ 

î̂ ; 

#<î:^ 

/O 
de 192 y Em /tJ de ^. ., 

■ / ) 

foi inscrito no curso de [_^44^kl^^ut' S <^ 
^A.^u/i^. '^ cicil: I 

Requereu exame em de 

Freque)icia no Z,." <« Jl.' 

de 192 

'C^at^ 

2.<'p.//l^$L'\' 

íí^ Em J S.de.........LU:. 
foi inscrito no curso de 

'yyi'^^cyyf^ 

Requereu exame em de 

192} 

de 192 

Frequência no L." a fi.' 
L ^ VWV ^>^''y2." p. $ 

y^^0r»fn ■-crr: vsTtja^K-r^— 

Em d' de vju<a'i<: 
foi insci'ito no curso de C 

Requereu exame em de 

^ . de 192^/ 

de 192 

á^-

Em ^ de (S^iuL^lo^'^ e 192//.. 
foi inscritg noj3<rsa.de .^ ^/Î^Mt^fi/Z//.,^.. 

. / 
hH^mrOd^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequemirrtjò L.à 
1." i>. $ 

Requereu exame em . de. 

Frequência íto L." a fi.*. 

de 192 

^ ^ 

2.« p. $.^ 

EmS de (JJii^riLu. 
foi inscrito no curso de 4'. 

/ 

Requereu exame em de de 192 

hrequ^iiriq pn T, o aji." 

$ ■ -^ . 2." p. $ ( ^ 

rj 
i Em (V de de 192 / 

foi inscrito no curso de /^'<^'t//"//r^/4^j^ 

Requereu exçtme em de de 192 

Frequência no L." aji.^ 

2.» p. $ 

D 
Em / de Î(/^:14^:L'' 

foi inscrito no^curso de i^ûJ^^^y 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em I de (J^^iA4^Jjy^~^ de 192^ 
foi inscrito no curso d^ jQ^X.Sd^^  

Requereu exame em de 

Frequência no L.° afl.' 

de 192 

Em/ de d^'^uÂtM^ de 192S 

foi inscrito no curso de (fíké' &cZ^<S^ c^£Z/^:/^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L^, 

l." p $ o a 

de 192 

$ 

Em / de iU^^^t^t^ y^ de 192 S 
foi inscrito no curso de. /J^^ í>ptylyi^ ^^^ 

Requereu exame e>n de 

Frequência no L." —-—-i^^Z/ 

de 192 

$ 

Em / de (S^^^itd^íyirs,^ dg '192i " 
foi inscrito no curso de H^. l<i<iU>t^4xJí^^to 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a fi." 

Em / de l}/4d44M/^<^ de 192 ^ 
foi inscrito no curso de . ^^(^i^ if'^^^S'lt^'ir^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

G^p. $ 
aji.' 

2." p. 

de 192 

$ 

JôA^ le 192^ 
c^4^o^ 

Em - / o de J'. 6 Aft^yt^ ""^X-T^ '' 
foi inssritê no curso de L^-tvf ra^ a A

Requeiíeu exame em de de 192 

Frequência no L.o « ji« 

Em ^ Q de ."^ / / ^ - ^ ^ ¾ ^ ¾ ^ ^ de 192^ 
foi inscrito jto curso de^JY^'fi'^^'i'if*' 

Requereu exame em de 

FreQM*n«iti4iG.X^ _., , «/.• 

de 192 

'~:' 2." p. $ 

Requereu exame ew de 

Frequência no L." „ f(f 

I." P. ^ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." V $ 
afi.' 

EXAMES 
No dia /^ de Pr^^C^^^^ 

de 192 H voucluiu o/eÁame de / 7 / ^ / - / 7 W / k ^ 

e foi ^^Í^JA^P.^P^^/^ 
Média Jinal /^M^ yat^í7 O'^^:/ 
QMMcação . / / ^ ^ ¾ 'a^'^'i^t'^Ca^ 

No dia / ( / de V^-M 
de 192^ ronrluiu /fxume de / f / k / ^ / / 

e foi i:^/'tl^^T/'a.J^i:) 
Média JiiKi/ Á^í^i^í^ ,y2z£(?^y^^ 

QiuMfpam—'^^"'^^"^^''^^ ___ 
vht/ij." (íah a fi.y}. 

^^^«=---. r " :'.^<^^.^..^ 
No dia ^ de J^4^'ùùt^ 

de 192S~ concluiu o era me de ( Ol^rf CA)TCC^ 

efoi . .. 1 lU)VOLit: '

Média jinal ùÙjkê VOÂb^^ 
Oufdiiifíução Hl h ̂ ãd.^C4MÃ. 

No dia^^ de A^^^^yH^ryV 

de 19^^concluiu o exaiúa^de •Y^î^'û'^ ^ào 

/ 

e foi ^f'Z^i'^yÇ/y^!^^ 
Média Jinal ^ ¢ 2 ^ ^ - : ^ ^ ^ ^ ^ 7 - ^ ^ - ^ 
Qualijicação^^,,^^lgfef!a^ £^t^i,^^_^ 
Vié^ 'a fl."^^^ 

NÓdia oÍQ de 
f/Oi 1'J2 ' eoncluiu o exame (le_^ QJ> ct^^J^ 

f 
Méilia final 

No dia J^ de 
de 192 J concluiu ti/exame de C^t^Std^iA^ci^^ 

efoi iP^pi^ VtCtJ^ 
Média final Cyc>%^ ir^zÉdY^^ 
Qualificarão / - Í^^ÍÍ- / '*- / '.^-t'*-^ 
Vid. L.o/2i^ m fl.> /ff 

J de (^IAZÍÍ No dia J de ^ tti^Vi lÁ^^ 
de 1920 concluiu o exame de /^^u^x^of^ry^ 

SX ' 

14u cunctuiu (I exami ^ 

Qiisdificaçúu^ ^ . 

No dia / ^/ de p^tÃyL^^^v 
de 192S'~concluiu o e/ume de ^ixl^ln<^:ï<d^fi/> 
^.td^t^l^y^ C <Í / .'í/íLld^i 

de 192j rí}n,cluiu /exame de jjLinyKAUy L'"^^ ̂  

e foi _ ^ /AA^YX^c^i^t^^ 

Média final ^"yj/xê 1^£zJ:^nce ) 

\VÍd. Lo 
i/> m 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

•j " p. $ 

No dia 1) de 'ivi'/xù'*^ .A 
de 192!/ concluiu o'exame de .'V[..^o.u^t^J^ 

iT > 
efoi ^^^1dV/i^(^ 

Média final VÍM^l^ 'V^ 
QualificaçãG 

No diií *C/ de 
de 192 'pconcliíiu o 

e fii 
Média final 

X 

/ 
i.y/ 

No dia lo de fA^Í"^ . 

efoi Ci/I/Vt^^ Oi, cto 
' J J ^ Û Média final oLU i^OJÍ^Í^L^ 

.y^^^c^- I 

efoi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." /U^l fi.' i i 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fi..> 

Nd dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia 
de 192 J concluiu o exame de 

de ̂ yK/ÓUa^ , 

ni. ÍJ.O fiMp • a. 

No dia ^^. de l^^^A^r'.t'^^^ 

de 192 j concluiu o mnie de i^.JA..lfMA^ 
1 , 1 

e foi ^^ , . .. . . , . . ■' 
Média final ^' </"^ '^^ iryf'//W / 
Qualificação^ J:;^,JL'^'

Vid. /.." ■ ' , afij^. 
/ 

efoi /U^l^l^ ITc^ l^^f 

Média final / 
Qualificação 
Vid. E.OÍÍUJ f/a fi.' /J/ 

No dia II de jv^^iy^^^i ^ 
de 1921 concluiu o/exame de fflAi â^(y\'Jí4ifi_ 

efoi a^,í/lyOjrc^jJ^ 
Média final Q./uJjl'kM l^a£i^V(^ 
Qualificação yjro .v^—' . 
Vid. L.ol^ffyd fi.' /^ J 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fl. 

% 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 
? 
t 

e foi 1 
Média final >. 

Qualificação 
Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. f.o afi.' 

y 
J 



^ 
«mp 

H -̂  C 

Nome ^ / ^ / / . ^ ^ ^ W ^ ^ 
I / 

de idade de// Hanos, natural de ^=^^^^^^^^^ 
\) Concelho de , filho de ^ 

ide Mat." n.° fl/ I N S C R I Ç Õ E S 

' <h jTiALÍÂíé^^ de 192"^ 

çrito no curso de C /p^l^ 

|(í exame cm do de 192 

juencia no L.° 
2.0 p. ^ 4 " ^ 

?í inscrito no curso de 

ïiequeii'e\{ exame em /n de / / , 

FrequenciajxoJLi^^ aii_.^ 

■ de 192'/ 

^ ^' 

^rfr 
FM Pj de ^Pl^lfí/py^ de 192) 

foi inscrito no curso de [^1,^1^^^^^]^ f S ^"í-

Requereu exame em /^l de de 192 ' / 

Frequência no L." / ' ' a fi." 

Iji^. //Û$l^0^ 2.<^ ti. /1> $ lA^ 

Em M de í^yLlJyldA^^^.. A de 192} 

foi inscrito no curso de C^/^'ki^^^^ ííX^t^^^ 

: Requereu exame em de 

P^T^mfff'fr ^p li ",. ,,. ..Il -17 Ji." 

de 192 

s^^lú$n '^^^;;^ 3." p. //' $/^v 

ËnUr de J^^I^Vj^^ de 192¥ 
vi insci'ito no curso de ^ X L^<Í? ^'>'~^íH---^ \foi i, 

i ■ 1^14/l/d CA^l^^^ 

\ Requereu exame em de de 192 

Frequência nu L." « / . 

2." p. 

de 192' 

foi inscrito nocursíide^ (^_^^^ Í ^ ^ i2^^í^p JPu^ 

Requereu exame em de 

/ 

de 192 

X 
Frequência no L." aji." 

V. * ^ 2.<'i>. $ 

( 
'3^ K 

Fm^ /de. (£/M4^ 
foi inso'ito no curso de Í. 

Requereu exame em. de de 192 

Frequência no L.o 

Fm si' de , [£4^^^(^^1^ de 192t/ 
foi inscMo no curso de^ft CLa. v ^ * ' ' ^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

/ ». . ,^ , ^ . , - ^ - ^ - de 192/ 

foi inscrito no curso de A^J^^/I^Á v ^ ^ 

7^Z ̂  ^ ^ / ' / *- z>^ ̂  

Requere)! exame em de 

Frequência no L." aji: 

de 192 

2.» p. $ 

c:^ 
Em 1 ] de JÁYCAJ^S 

foi inscrito no curso de ^LLÍ*?. 

Requereu exame em de 

de 192) 

Xc^ 

de 192 

Frequência no L." 
'/, 

«.//. 

2.« p. $ 

Fm if' de Hyrl^pÍÃ^L 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

FrequmciuuûXLJL 

de 192 

2." p. $ 

Em V de Cí^(PU^íyO~>^ de 192 i 
foi inscrito no curso de C^í /^d^^t^â^ '^(ÍÍP^^^ 

licquereu exame em de 

Frequência na L." a / / / 
•> (( 

de 192 

$ 

Em 6^de U^^^M^^yt^^^ de 192 i 
foi inscrito no curso de C^..ií'i(<P'f<ktf^ ̂ <^ 

'equereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.o d //. 

'c>:^l-<l^ ûi>^ 

de 192 

2.0 p. ^ 

Em ^/) de ^^f ÔA><A^h^ A de 192 í 
foi inscrito no curso de Lí*-t?<..6*<^ ̂ i>f íícC.

Em O de 

foi inscrito no cur.so de 

• ê^-UH-A^-T^ 

Requereu exame em de 

OcJ/r/^ de 192 \> 

c::^-' 

de 192 

$ 

Em ̂ /de J/Õ/H^^ tj^ de 192 ë\ Fm 
foi inscrito no curso rf^^^'V^ 'í/VlA 

Requereu exame em de 

Frei/iieucia no L.'> 
:^ p. $ 

de 192 

Fm ̂ f d, ^/Cf/Vi. ^/^e^^i^ Vl/t de 192 f 

foi hiscrito Al) curso r/íy 'N/v64n,-í<f<í^u<v'<í '<^'^ 

Retpiereu exame em de 

Frequência nu L." 

- ^ 

".ff.' 

Oy 
/ < ^ 

de 192 

'2." p . <? 

EmYfdr Jíô/V 
foi inscrito no curso de UZ/Ut^ rifiy(y<? ^Ae^^fit, 

/ / ' 

7-

Requtn'eu exame em de 

Frequência no L.° a ft.' 

^^de 192 

c:^ $ 

■ a^>^ S 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ajl.\ 

de 192 . 

Em y de (/t<yCt^^^<^ d^ 

foi inscrito no curso de \J2 <t%J< e*-^ C*^ 
192 

flûfû/nh^\vv d^Z^i,cU ^ Jtrù ÕP ^ ^^ 

EXAMES 

'• No dia^S de 
de 19211 conduiu i<eíame da 'yiH^fyv L^ 

e foi l^X^/yL^/^:^/^ 

Média final ,^/1^/^^^^¾^/^'-^i^-C^A^'VL-

QuaWiea^m '#» 

Vièr^" íàd, a fi." ̂ ^ ^ 
y.^ 

^ iVo dia / de /h^/Ví^^^iylr^l^ 
de 1921( eonelMÍfi o exmn^ d ff ^yl/UUf^fA^ (^ ■ 

/ / / / ' ' f^^ ItlMr'JUlHyt's^^i^ 

efoi í^lvt PÍII^*^^ . 
Média final Ld0X^^ Ay^:^!^^^^^^ 
(^apiSficação^, p^/r^'}SaUkif^iZ^' 

y£^L.o It^La 

Ŷ 
Aí) dia / ^ / (/f-/-c-£-^^^^-v» 

de 192ff concluiu o exame dtf J^L^f^^^t^JUJ^j

Média final ^^o^*>* ^/—^xí^^í^^ ::^ 

Vi^ljo/UiAff,, fi/^ 

'<^( 

Requei'eu exame em de 

Freijuencia no hl—-^ « ^ . ' 

de 192 

í^ No dia 1^ de ^ - / / «ut- ^ í 

de 192 Trnnehiiir^ o ÇexiTine ile ^/Ui/L/h^ T 

efj c/^^^<KcLpjj 
Média final 

o " / ' ■ <̂  

/X»^^^*-^/W-í-^t; 

joi inscrito jfR) curso der ' Z^yt-o**'í«t-<>^ .^<»^ i 

em de 

Em'il de ^òyfji>^^ ^ de 192^ 
foi inscrito no curso de ^^JyU'Jùy <>Uf.

t 
Requereu exame em de 

Frequencia no L." 

de 192 

$ 

yf-y 
" . ! ' ■ ' 

de 192 

27 p. $ 

No dia J t r de A AAA/VI/» A 

de 192 f^concluiu o mime de ^Wi^^^^ 
àkL/ yVVv/Ok̂  Í^UA*'<'*V\ AjUA*'* 

e foi ^ r*\/^ ^ (^ 

Média final íA ^ 4 - ^ - 4 ^ (V o X ^ ^ ^ 

'á^ 

No dia / v de /li^^U^^^ 

de 192}f concluiu o /xame /de ^^"^^yx <ê  ' ^ i ^ 

e foi ^yC/l/I^V Trc^^\ 

Média final / , L/y%y / ^ / í ^ U A ^ 

Qualificação^ It^/i 'íLt ^é^i^ítx^ 

Vid. L.olÍÚfj;, f/Á fi.^ l/ 6 

y,o dia "^ J de . . . ^ ^ - - . , - ^^^ 

lie 19^1 concluiu o exame de A}\X íX^í^ic^c>\ 

dU 

efoi yUíJVur\SA 

Média final D 

Qualificação^ 

Vid. L." I^ui.^/ //.íá^â 

cU 

No dia S^ de / ^ \-\^\,K^\X/9^0 

de 19^'\ concluiu o exame de 'jTexjo/vcv L' Ou 

e foi (\mXstj>jof 

lia final * 

No dia H de VCc^-iZZI/ / 

le 192'j'l'Qnclmu o//exame de ' N T ^ ^ ' ' ■* 

e foi /U^/i^^y'TiJa c£^ 

Média final / 

Qualificação—■— "^ „-„,,. 

Em de. 

foi inscfriio no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência. no L 

de 192 i ' No dia V de - ^ ' 9 / a X " / ) 

de l92y^conclniu o exoÂe de ^^«.*-*- * < < . 

de 192... 
e foi. fi^n^uf^^'í^^Cv 

\ Média final Z W í ^ /jA<a-X-T,*_ 

^ I Qualificação / ^ ^ > ÍH-Á-C-Í^ 

'^'>d. J7:ofá^±Mi'fi.^ ̂ ? ^ 

Médi 

Qualificação 

Vid. L.o IStJfa./// )f/ 

No dia^^ de Í Í L j t C X u o 

de WBl concluiu o exame r̂ '<u>A-<̂ ft/Víiî o< (^«a-irC. 

efoi f\A^'^J\jof^>x>.<Xo 

Média final 

Qualificação 

Vid. L."flc4"«// í^C 

No dia il de V'" h 
de 19pif.concluiu n exame de ^fC ^ xM^.,^ 

'' / 

efoi '^Ct-Vui-n.** 

Média final 

Qualificação^ 

V" 

7 

'id. L." iLMa fi.» « ^ 

No dia IU de 

de 19& X^concluiu o cmnieUde ^"íít^-

e foi M\yi/^ ÍÁ^d/0 

Média final ^^V^È' / V - ^ u / v y ^ 

Qualificaçãiy^ /i^^^^^í^ C^ijt^^i/C^ 

Vid. L." {'(xJiJfi fl.x' íif^ 

OBSERVAÇÕES 

No dia I ̂  de, R v C C t Li^ 

de 199y concluin o exame de ,..J*^AJUJU(JC^ 

No dia J e de ( ^ . ^ 3 ¾ ^ 

de 19^ concluiu o exame de VL ■'v^utje.^uxiíoftta. 

e foi r¢¾,J4>•̂ ,-c>'̂ >-«=H.Ĉ Ĉ > 

Média final dit^ (\>cJíc>ui^ 

QualificaeCio ('^--t-<^'<:-<_c-»-Jc«-' 

Vid.' iJ%Jiapje^ 

No dia AM de (o\JíLo 

de 192i\ concluiu o exame de^'yjJ^j/cofitxl^cJ 

efoi aejLvO-'V t̂twAx» 

Média final ' 

Qualificação 

Vid. L." RiM a 11."y €^ 

efoi fiJuLcd^Outo 
Média final /V\/níí /KLít^tA^ 
Qualificação/^ . « 

Vid. L.o (iSMa ft." lo if 

. ^ 

No dia Is de ^ 1 ÛlKljUU. ÍLOO 
dei 19^2. concluiu o exame de )fí/0<!yiM^A. 

í/ II 
e foi 

Média final 

Qualificai^j 

Vid. L.«ru<joC „ // 

No dia \ y ^ / de 7-tH/uv/^n» 

de ]9£o concluiu o exume ide «^— f̂t ^ tJh^ 

e foi 

Média final 

Qualificaçt 

odJU 

^uaiijicaçiu) /\LAAW'^ ]Í\JUAXZ 

'id. L." ÍÍup« //] N1 



mmmmmmmmmÊm igSUmmmmtnlm 

/ I 

NomeKl ^vh^^^U^J^f'f^^^ Á^h^ 
â^ 

a^ de idade de anos, natural de y '^"^/M^ 

t de Mat.^ n.° fl. INSCRIÇÕES 

de 42 Á M Uyy^l de 192 y 

no curso de ('(^^Û^^^P ^^ 'T 

fuerni exame cm 

juencld no L." 

de 192 

Etn J^ de 

ri inscrito ?/o curso ife 

Requei'eu exame em de 

de 1923 

de 192 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi." 

FregimtetH n» L,(i< «» 'ajl 

2." p. $ 

FJM M de (yC^ Ù^i'\'^ 

inserito no curso de ..JrP^í^ ÛC foi insjsri\ 

H4tÁ^ I h'P 

de 192y 

A7 
kíh-^ <Uí.^Ki.OL-:1 

Requeieu exame em.Jvl de ..v^yyyvl/^' de 19211 

Frequência no L." 

i.rf.y,/û$ûv 

II 

af." 
.'p. ./l/$l.1) 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i ." IK $ 

aft.' 

Km dc 

foi inserito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji." 

1." p. $. 

Em Jf de 
foi inscrijo iiojurso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequenc^ig, jio L.Q > a ft." 

l']m U de ÚL>Í^PUZÍ%^ de 192} 
^l P r --^--—-

foi insa'ito no curso de IJI:(£S V. 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a ft. 

1.» ̂ l^PBMf ^^^p. /lí)$0]}. 

^m \ i de (fM^íÁt^tyL^'^ de 192 ̂  Em 

foi inscrito no curso rfc .JJd<^/yn i^t 

j... ̂ ¾¾).. zM^ '/"Uh/r^ e /ÀPi 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a ff. 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajU 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

\ 

IVequencia no L." ají." 

>.«/>. f$^^ 
-írC 

V-= -WBi 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. . $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência ni> I^." 

i." p. $ 
af." 

•) u 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 Requereu exame em de 

2» p. $. 

de 192 

de 192 

-2.« p. $ 

Frequência no L.° 

l."p. $ 

a fl: 

y u 

de 192 

$ 

l\m de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

L" p. $ . 

de 192 

Km lie 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." I>. $ 

'if: 

de 192 

■8." p. ■$. 

..Z: CL^C-ir>^ Concelho de 

/1 

^ / /-tr <£^1>ríP^ 
■ ^ 

, filho de fH^f.'ït^^'1i''^'^ <^ty 

EXAMES 

'ÍÍQ dia í'^ de . / / ^ 'Z /^^- t ^2-^ 

de 192M concluiu u exame de Cyy/4^pyi,^'a ^^ 

(S^^L-iy^y^f 1 
l 

e foi ii:L4/iy^^^vv<^ 

Qut^icação yfl^jkyl^'A^ ■ ■ "' 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

a, 292 l No dia ^ de û ^ r x ^ ^ 

j; de ]92^courluiii o exame de^^:^^7^2^1^^^4^ 

^ . 

de 192 

Frequência no L." 

l.''p. $ 
af.\ 

e foi ,TC/i^X4?n^tu^1^ 

Média final 

2." p. $ '• QmrMfiiuvãtf 

V>0 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito ito curso de 

Requereu exame em de 

Frequoicia no L." af: 

í.» p. $ 

de 192 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Jl.'^ 

■ 1." p. $ 

de 192 

/.."2-* $•< M 

No dia /J de ^yfZÍ^^Lt^ 

de 192 (/concluiu tf/xame de^ /M^ 

No dia dè 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid.~ L." a ji. 

No dia dè. 

de 192 eonclniu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

'44yCc^ 

de 192 
e foi .<íííí<^W<^-'^''2?'--*'^ 

Média fnal ^d/z /^^^^>^nr^^ 
'j " ij ^ ' Q^*lil*o**i"'**^ ." / - ^ ^ ^ ^ '^^^ '^^^ii^Cc— 

\^K." &íé> 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." i>. $ 

afl.^ 

de 192 

, 2.<'p. $ 

Frequência no L." 

!.'• p. $ 

ajl." 

í>u 

de 192 

$ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl. 

1." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reque)eu exame em de 

de 192 No dia JH ^ 
\de 192lf conclu 

1 i-ï̂ nîiVv 
u o exame ge J4>tí2--^ /^ 

Frequência no L.° 

l."p. $ 

njl: 

de 192 

2." p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame tm de 

Frequência no L." ajl: 

1." p. $ 

de 192 

'foi û^f/in/û^i/'^ J. 
Média final 

..^'fís..^ ~-^.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 1 

2." p. $. 

I rf"' 
Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a JI." 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ajl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L." a JI. 

No dia de 

de 192 concluiu o. exame de 

2." 

de 192 

$ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." „ j\_^ 

Wp. $ 

de 192 No dia , de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

$ 

^Hi 

e foi 

Média Jinal 

Qualijicação 

Vid. L.o a fl.^ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." u Jl.' 

\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o II H: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a Jl.» 

No dia de 

de 192 concluiu i> exame de 
/ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o ,rfi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualijicação 

Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 

— 7 7 ^ 

r 
i^J>^^iám^^S)L^ 

fmf 

I IHI !• I l t l . 



Nome / / /^^^^^/(-^^^^/^¾^ ^ ' U n de idade de (lu anos, natural de i{/t:/0.&V^ Utd^ 

de Mat.' n.° fl. as 

I N S C R I Ç Õ E S 
o 

'h 

scritti nu curso de 
f / 

mi exaniv cm de de 192 

iioicia no it°. a fi." 

de 192' 

foi inscrito nocip^o de ^U^Î^^'T^^T^L^Î^L^' Î:>I^ 

I il 

Iteqtm'eu exame em III. de yfylix Í\A de 192 .. 

Frequência no L.o a^Jij 
■^1 II r>. y^p^ 

Em J.^de / ^ ^ ¾ Em 2^^ de -íJ ^ ^-^^^p^t^O^ de 192 "y 

foi iiiscrito no curso de 01^^14^^1^77^1^^é'^'^ 

- i ^^ í - r t - ^ r (fi£^ Ci^\ 

t ■ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.^__^ a Ji." 

2.<' p. y{o$ûo 

g ^ f ^ i p g -^-

Em £. a de Jé^/a^UUT^^k:^. Je 192^ 
foi inscrito no curso de / ' ^ v ^ ^ ' 1 ^ < ' ^ ^ 

"7̂  'i-

Requereu exame em dr de 192 

Frequência no L." a / / / 

Em y de (J^Hdt^CifV . de 192^ 
foi inscrito uo curso de ù<^¢^/^^1^)^^ 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." 

de 192 

Em H de Ufll'U'flW A de 192^/ 

foi inscrito ird curso rfe^^^^^^/^^jí^íS^t^-^^^cv 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." MH." 

de 192 

Em 7 rf« , 6 ^ í ^ é ; ^ i ^ f > ^ de 192lf 
foi insffitojm curso de XTr^^SrX (2 Z^ /Pt<^ 

de 192 

Frejjíieincia^no L.°_ aft. 

■. C.-È" 

Requereu exame em de 

Frequência no L." . a fl." 

de 192 

( ^ ' ■ ' ' ■ 

Km / / de (jJ^í^f^Cil^ (la 19:ij/ 

foi inscrito no curso de _.ZIJL.Í^.. . t - r^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

de 192 

foi inscrito no curjip de 

Requei'eu exame em de 

Fr^e)É^ia no L." 

de 192 

$ 

.n 
Em ^ de {J^ í^4yídfi? rrV de 192 \ 

foi inscrito no curso (íc < ' J ( ^ ; ^ ^ - ^ < ^ ^ I Í 2 ' / ^ Í Í J ^ ^ Í . 

'Cquereu exame em de 

2.'^ p. 

de 192 

$ 

Em 2 de {J^^i^Uyl^C^t^P^'^'^ de 192 A 
foi inscrito no curso de C^Z. &A.<t'i^^'ai...^;í^ 

de 192 iequereu exame em de 

Em <y de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." n Jl." 

1." p. $ 

lùn de . 

fi/i inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L:<' a fl.' 

1." p. $ . 

Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft. 

Em 

foi inscrito 

de 

no curso 

m me em 

no L.'> 

$ 

de 

Requereu e:i 

de 

no curso 

m me em 

no L.'> 

$ 

de 

de 

hVequencia 

1." p. 

de 

no curso 

m me em 

no L.'> 

$ 

de 

u Jl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

f'Vequencia no L.o 

1." p. $ 

a fi.-

(^ 192 i 

de 192 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.^' p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqnei'ev exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

n,ttf 

Km dr 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
«.//• 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." y. $ 
"Jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exaine cm de 

Frequência no L." <ifl.' 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Refpicreu exame em de 

Frequência no L." 

l." p. $ 
"Jl.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192. 

2." p. $. 

de 192 

ij a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192. 

— {èy''P^ $ 

Em de. 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 

o fi.' 

de 192 

2.' p. $, 

a 

- I l X 

Concelho de \^^iH4^^lyûo^ , filko de 

EXAMES 

77 
C\^ /tV Âr '^ /Ùio 

No dia /à de , ^ / ^ ^ ^ ^ 
de 192 l/concluiu/o /exame de / i ^ ^ ^ ^ A.t/ 

efoi ^ ^ / / / ^ . ^ / ^ 2 - / ^ 
Média final ^'M^//^i<^' r'^^^^rr^<^ 

(^u0^fmi^dMlimpyn^ —V, 
\^iAd^.o ̂ M a Ji(p^ 

No dia ^f de Úf^,~^^^y^ 

de 192Sloncluiu o exame deJ/e^. 

No dia /^ de 

de 192 Çf concluiu o U4PH1 (P t 

efoi r ^ / j - M ^ / Z - ^ W ^ 

Média final ,^^14)/, n 

No dia f'>'de / Í^^OUMÇ y 
192 ̂  'concluiu V "^ame d^Mlâ Mt/i^ 

No dia^1 de '<ÎUAJA^'. 

de 192 K^concluiu o jxame de ISÍMM^<^^ 

efoi t, 

Média final 

Qualifirfíçm, / i'^ 
'mÉddr^

/2 ,/, /Tûy ûd^i^. /Vn^-
O 

No dia 

de 192 !> concluiu o exame de CpUi^^^yi^ 'í?^ 

efoi Ci^J ^'■t' l^'i^i/. h' 

Média Jinal f lé<^^.^ .(T^ízÁ^^ ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Çualijicaçùo 

Vid. L." a Jl.' 

No dia de 

de 192 conclniu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a Jl." 

No dia de 

de 192 conclniu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final . 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o " fl

No dia de 

de 192 conclniu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." " fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de . 
: ■ ■ / 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

]\'o dia de 

de 192 concluiu o exaine de 

e foi 

Media final 

Qualificação 

Vid. L.o a flj 

No diu de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

A'o (lia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

No (lia de 

de 192 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

OBSERVAÇÕES 

\ût.^^ 
i*-V 



■PC^'' è^/:^Á 
/} / l í 

de idade de /fanos, natural de /l/A^ul^H O^ I ^̂  

"Ç" 

de Mat." n.° f l ." 
I N S C R I Ç Õ E S 

í ^ - t -t-A.' 

nu curso <le t^ ' /-/ .«^^/ ' '^—^ 

de 192i h (le FmJ'^ de.. 
foi insaitojtuiJMrscr^e <C^ù^i^:!^dhl<^ /^:^ ^ 

mei >fii exame em. /) de Jry^^iíú^^ de 192'/ 

2." p. /$i,' 

c:^ 
^ Em .^ lde , ú^íSs/^^'*^ 

■^-i^*^ *; . ,*^- j 

Requereu exame em de H/ 
(/e Í9^-

íscr / to/no,jMrscme 

Requereu exame em de 

^ ^ ' p. S 

de 192 

2» p. $ 

Em ^ de 

foi inscrito.no curso de 

Requereu exame em de 

de 1921, 

de 192 

Em jt'fde. ^ ¾ ¾ ^ ^^:^^^^2^ _̂  de Í92^/ 
foi inscrito un curso de ^/<^^^i<!^:^,fejr^¾¾¾ Î?^<-

/•:/// J Arfe Jt^r^yM^L''^ de 192^ 
foi inscrito un curso de (^/y^^^^'^^T^t^i^/^^ 

J^^ 

Requereu exame em i 'de -1--^ ' ' - de 192h 
/ 

Frequettcia m LA — a f* ]u&nein m LA a Ji." 
l.^,./Q$^v ^^;^2P 2 p./lHi 

Requereu exame em île 

Frequência no L." ....__^^ afl, 

1 

de 192 

.'3^(6^.<fc»Wfc^?í>l ti^ 

Frequenpa IN, L/-

^m ^ (/i' í X í i ^ á í ^ y ^ A. de 192i 
foi inscrito no curso de Á ^ ^ Û^'V^l^vt;? Í Í ^ 

Em 

Em ^ de /f íTl^Myy VU^oj de 192^ 

foi inscrito no curso de ^rVt <»-'^í-'«^ 

Requei'eu exatue em de 

' / a ^ ^ t - V - < 

Freqi^tencmmi L,— ■'.II

/ -̂  .-' 

de 192 

2." p. $ 

\t. 

EmC \b dey//^/A2rJ^j.lrrV de 192^ 

foi inscrito ntí) curso de/.fÇ^zA/J4r^C!^^^ 

i 
Requereu eÁwie em de 

'.f 
de 192 

EmS'^/^de..J/:, 
foi inscrito no curso de /l 

Requereu exame em de 

i Frequência no L." a fi.' 

]^p. ^ $Á ■) a 

de 192 

f$0 

Frequência no L." ^ a fi." 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

r foi inscrito no curso de 
UAyUV^íO Of C4. (HyC . 

de 192 

0/r^<vt. At-» de 192 S 

foi inscrito no curso de ^s^A^^Í?<5in<^ ea 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 
11—" ' ' — —„ 

de 192 

E 
~{ // J 
^ , J ,1, 'NnHM^ Í L t ^ de 192^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L, 

de 192 t 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

?w<^Í de J^ í^/^t^(/^^k^ Em 

foi inscritOj.no curso de 
n y/ie 192//^ 

I 
Requhe 

foi imcrito no curso de f'^iA^ t^o^ < P ^ 

•en exame em de de 192 

Em 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no T..o -J-T, ^;» 

Frequência no L." 

P 

de 192 ^ 

Reqim'eu exame em de de 192 

Frequência nu L." 

Ify. $ 

ajL' 

de 192 

2."p. . $ 

de 192 y 
foi inscrito nojiirso de ^ i l ^ , , j « ^ í . . , , ^ Z ! ^ í ^ - . 

Requereu exame em de 

6v-<?->-i-^ c^ 

de 192 

Em ^ de ^/ Ûrv^<uQ^ t ^ o de 192 ^ 

foi inscrito no curso de -cWU-t - t-^-z-t-t-*.*/ *^ a. ' 

7 
Requereu exame em de 

IVequenciu no L/ 

P^ -^ 

, de 192 

Em^^ deyJé>Í£^Jj^i'^''<> de 192^/ 

foi inscrito Mocur§a,d&Ç iC>C v SirircJÍ^? 

Bequereu exame em de 

Frequência no L."-- "*"aj^; 

' j (t 

1/ 

de 192 

p. $ 

Em J) de iS^H^iyCíX^' '^ de 192 S 

foi inscrito no curso de^^^^ jír^,£.a<t^ ftii^'Ci^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» afl. 

de 192 

Em de 

foi inscrito no airso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." aft.' ^ 

1." p. $ . ' '• 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

■ I l 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft, 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

yvy^ O-v-t) de 192%

foir inscrito no curso de C/t-*^ • Ax^*.'»' O--^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." . jijí." 

í2." p. $ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 
de 192 

Requereu exame em 

Frequência no L 

J." p. $ 

..fj^- ' 
<^ ^ afl. 

de 192 

2." p. $ 

* vm 

W '1 i ,1 U ^ -

^ ^ Ù'^(^ytl£o Concelho de 
7 

I >• 
, filho de^ii^iim^tioUy^^^'^^^^^ / ? ^ ^^r^^-^ 

EXAMES 

iV(9 dia^l de 

de 192 i/conclui 'auw de 0i^Pf^Hli ^ ^ 

efoi i^^'^lyÛ^l^'^j?^ 

Média Jinai (M?K^^y^T^i^T^/ ^ 

Qualif cação ÍlíJl Î^'^^^CU 

Via. L." ■ \i^ii/f.' / ^ : . ■'" 

..«Éiã< 

iVo dia /p de Jj^/yL^Cd^»^ 

de 192l(eonelj^i /Jxame de A'M^iylJtyt? 

Média Jinal ^iL^'ZU ,^^^^^ 
\cacao ' / ^ 5 i - \ - ^ 

lio dia l i de 

de 192 ^concluiu o ex^ 

OUI/ A^Ck^cji^/v^oA 

de \Bt^UUA/tui} 

'.A*<ÁAAyt Çk^tyk^) 

afl.rs^S^ 

r C ^ J de No dia^J de Y.iU/i1^ A / ^ 
de 192'yionclniu o/éxame de Ji^^^Uo»U^ a de 192 ivoncln 

No dia et^^ de 

de 192(1^ conclu in o 

efoi «^>^<fe^**2^^cíZ'̂ ^2><^ / 

Média final ^ ¾ ^ ¾ ^ ¾ ^ ^ . c ^ ^ ^ - « i ^ 

Qualificação 

OBSERVAÇÕES 

/ /^ 

Vid. L."/&^a fi.' yk/^ 
i>-

/ 

No dia /^de ^ ^ ^ / ^ ^ e ^ - / ^ 

de 192 i'Concluin o exame (/,-^^-^^^-^¾^^^^ 

'^C»Z-t<îi 

efoi r~r ^r''l^yU^>^i^ 

e foi 

Média final 

(Jltfalïfi caça 11(^ / -

/ i i w C - i * -

No d^, 2 lie J^^^p f) 
de 19S7 concliiiii o /xainejle^ (jccttu^l^ 

No dia I!j de 
'de 192S^ concluiu (/exame de uJ4./^:Hddy\}. 

i lAy(^rvf^rA.f^'i<> 

efoi ûiyJM/C/yrc^^ 

Média final a^rlkyl?./k''Û^,'^ iVAÎruyi 

Qmlifkuvm, twtC' n^oÎon^O. kèd^v.^^^ 
m:L.oÎiaio a 

j No dia liTde ([l^/UZÎytfr^ 

! de 192 Ç" concluiu o exame de ^Ztíj iJr^' 

Hl 
efoi /iHi^V^'^<i^^ 

j Média filial x^l/p V^ l^atihr^r> 

1 Qualificação 

Média final cÙj^ yTa£*^u^ 

Qualifimmo^^ilLAy^^i. ^ ^ ^ 

^ 

i J77 ~ 
'o dia J^ de TUA/IX^Í) 
92 0 concluiu II fxanie de iiyi^/vtyt^ e^^ 

efoi ^ 5 : ^ ^ < ? ^ ^ * 
Média final fjOjt^t l/ / n ^ - ^ c W o ^ 

Qualificaçãorív*^t:B'*''*^p . 

id. L.'> ' i i ^ \ n.r / i « ^ <=^ Vid ^ 
^ 

No dia /T de ^ t - Z t T U~*^ 

de 192 / concluiu o exame de /rit etyC* 

.^^ ^C)UÂ^ r ^ /fit 

«' i ,^ 

I e-t-^ /V*.-!.-* «■' ot-

; 
^ CCKX^ / A - ^ t -^**-^ 

No dia I. de HA 

de .192^7 concluiu o exame de 

C/ou e/ o^odUi 

tfoi /\AJi).<yn>í>i^cU> 

Média final I 

Quahjfimiífm < ' "^ 

ViSrK^> IM' la fi.* f^J 

No dia t P / de i/ÎAyt<^ ^^^ilf^ —f—, 

de J9^<H^concluiu o exgtne de—T^CA^I^O ^ e^<x t o exame C-Utyo i t í , a , 

e foi A - ^ * - 0 - ^ ^ly* 

Média final É^Q^tm^^ r»f>L/^rx4^ 

Çualificaçã(yjyí*'iH^y_^ 

Vid. L." /í*/. ff fi.x ^J 

7 
^ 

No dia X O de O^O^^ 

de 192'^/ concluiu, o exame de (j/ii^^i^t^t^iXe^ 

efoi cy^/UVí? yi^ty^ 

Média final ^coCTv*:^ ^W^^r^-^-^ 

Qualificação .frv ^-^-

Vid. L.oiUijo.ifa fl.x /M ^^"^ 

No dia X T̂ de ^^'^ £^i^,^ 

de 192.V concluiu o exame de 

V 
a. ûLu efoi '■-

Média final <yU^ j tr oJla,%uQ 

Qmtíficáção '(^^M^ 

VUfLolLjijIafi, íf 
^£5*—««» 

e foi 9L.^Uyt V ayciyo 

Média final Cuk. ^«- -^ l<<» 

Qualificação /ilf^^tgjt*^*^ / 

No dia '^ de //í^Ke^^i^ 

de 192 •/concluiu o exame di e*-

" foi e^f^A^^Vr«iu oO> 

Média final ^i<J e^L(tra<ù'Vreyi 

Qualificação /^Uf:jfcrJ'«'*<> ^ 

ly 

No dia / / / de yiA^a<^ 

de 192*^ concluiu o exame de /^^Vf^n^, íPPt-^t^ 61^ 

efoi c>iyP'V%.^yiyx^'''V^ ^ ^ 

Média final ' ÇUÁJ^' i/iuj^(rr<^ 

Qualificação /t^i^J^ G-Í ' -

Vid. L.oQ^ aj.'i^^ 
r / 

—■v. 

No dia ^ & 'ie . {}yMiJD n - f^ j ) 

de 192 \ concluiu u. ^ime ae \JAMAU(JÍO^ 

efoi QJIÛJU> rVíXaio ^ 

Média final ({/y^JLy^í/ C^oXo A ^ 

Qualificai,, XM!\A^^^{\ 

Vid. L."\\uy. « /// fc^ 

no- *<, 

í v o 

i , > , 

!l 

1 
1 
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- B » ^ 

ÍH Concelho de /k^'AM^ , filho de y /Txe 
/ ) 

^y^Û^^il^^ ^ f ^ : y^/i^x 

EXAMES 
'No dia / Ç de 

j de 192u concluiu o/exaute de 
I 71 '^ivrv 

^^^PUii^tP 

foi/ZljA.€P.1l^^^ 

Média _/iuo/ ^7.j!^^zÙi^i<^ P'iZCûO^J 

No dit! dv 

de 192 concluiu o ewuine de 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L." a JL

i\() did de 

de 192 concluiu o exauie de 

c foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L." (I fi. 

No dia de 

de 192 coucluiu o. exame de 

cfoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 192 coucluiu o exauie de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a //.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /.." a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi, 

No dia de 

de 192 coucluiu o exame de 

efoi 

Média fiual 

Qualificação 

Vid. L." a fl:" 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Quíãificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a II.' 

No dia de 

de 192 coucluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a H." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 
: ■ / 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl

No dia de 

de 192 coucluiu o exame de 

e foi 

Média fined 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o aft.' 

OBSERVAÇÕES 

■ : ~ ^ 



■aaaui i 

• ^ 4 

Nome - r^m7^Ja. 0^ // ' 
w^Z^/^ M de idade de J v anos, natural de 

« B S H — - ! B ^ B H ! 

/>7rU> 

»? de Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 

no curso de t^. 

de 192% Em P^ de/ 

foi inscnito no curso di 

m exame cm de 192 

Itiencia no L.° aJl: 

^-

■ Em aSYde J/^/j^ii<i^^>n.^ de 192^ 

n inscrito nocuxso de ^jÃ^.l^O^^dii^i^^^^ 

Requer PU exame em de 

Frequência no L." JLfi: 

i.C^f%h-^' 

de, 192 Requereu exame em de. 

'$^~^. 

' ^ g * ^ 

Em J^'fde yiM^i^pJ/^^ de 192} 
foi inscrito no curso de ,£j [p^^^^p^^^ ^ ^4^ 

í 
Requereu exame em de 

u... 
Frequenaitt m U."'■ - '"^fi." 

de 192 Requereu exame em de 

J ' 
EmJ^ 'Ide .^jM^^ã^i!"*:^.. de 192^ 

í * 
foi itisqrito no curso de..,.^/f:^Sii:^S.^A<rrr. 

Requereu exame em de 

Frequência 

Em ^hde 4.MJy:. 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

192^ 

2." p. ^ $/>p 

Em jfr de ^U/^PT^U (^ V dejl)2£ 
foi inscrito noctixse^tT' Cjp^^C^^^^JJ^ cl^tjk, ̂  

Requereu exame em de 

*ytí^- ■■ 

^uereu exame em'' de 

Freque^^iiSUmJ^^^.^,.,,^^Jt ff 
$ 

íí/y 

Concelho de/w^ /^í-?/^ A ^û^i/^<^ , filho de J^VTÍ! JtH)mí^firy ^7^^ 

EXAMES 

de 1921/ 

de 192 

Em ^ de ̂ Â^édMia^^f^^r^ de 192^ 

foi inscrito^ no cursod&..xl£ C^ 7 ^T^^^^t^ ^>t^' 

ÂHJ'Ù^^Â^^iy 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no hfi. 

$... 

Em i^de /i/t/2a^ 
foi insci'ito no curso de KJÍ<J J>:/^'lLJUt''lP 

À^, ''T^hT-^i^:'''-^!^^::^^ 

de, 192^/. 

/ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequeiwid no L." 

l."(P^ $ 
■ afi." 

$ 

Em y^ de ^£^£^^2^1^1.^^^^ de 192 

foi inscrito no curso d&p L^C^éiiXt? 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." Mfi.' 

-2.« p. $ 

' < ^ : «K"' 

Em y^^ de r\ eyQ^L^x 

foi inscrito no ci&so de 
de 1921 

de 192 Requje/ru exame em de 

Frequência no Ly ' ■ • VT^.' 

J."p. $ (^^^.'^f $ 

Em Jn/ de /jtiSd, 
foi inscritcj^no curso,de. zí^júí...^ 

Cuírr'..Z^.'u!^J^ 

de 192'^ 

éí^^ií^-

de 192 Requereu exame em de 

,^fi. 

í>. $ 

Em 5Pde ^yM^^tyi^p^ de 192y 
foi inscrito no curso de ^^^'^s^tt^ ̂"2-a-l2'^>'a<í^ «!=*-

c 'X ^ t -

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

de 192 Requereu exame em de 

.5.» p. $ 

Em yv de Je^Te^ 
foi inscrito no curso de 

nrayh, e^ 

Frequência no L.o 

ry^. .de 192{^ 

de 192 

2.<* p. $ 

Em yp de Ju 
foi inscrito no curso de 

^i^^^n^?^ de 192 !> 

Frequência no L." a fi." 

(^^^ 

2.<^ p. 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência >i(j L." ".//■' 

1." p. $ 

' Em^/de J'OAAV 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em . de 

Frequência no L." afi.» 

." p. $ 

Em^ I de ^1 o 

ftú inscriff) no curso de 

'^<^ 

-C^T^Iyt^ e^^<-' 

de 192^ 

ct^ 

de 192 Rcquei'eu exame em de de 192 

Frequência no L." ^i //." 

Em / / de (j^^^^ ^ i í !—-

foi inscrito no curso de ...y^^Q-'^^A-*' 

de 192 Requereu exame em de 

ry^

de 192 

2.<* p. $ 

Em fl de l/U{^ < 
fqi i)i.scrit(i no curso de^r—y/^T

<^ A de 192Í\ J* I 2̂¾ dia/f de rkiM^ A /7 
laiyu^t*.^ C^L.^ i ^ ^ ; de 192 iJconcluiu d/exame de Á/^^^tJLv 

lùeqmjjiin no T, " ^ afi.\ 

de 192 

2.''p. $ 

.de 192Í

de 192 i": 

M 

Ï4 '^£!>m^^H:^l 

efoi J^/lli^.yzZ/TCû 

Média final i^Mo/ííAXé V^oJ^/r^ 

Q\MUfictit;ao/i/T^y^fiP^^ 

Vid. t^Úyfj a fi.»JÍ^^Í/^. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

2.''p. $ 

Enr^i de ( / ^ i ^ l ^ (de 1921 

foi inscrito no curso de / /V *% *^^^t <v 

de 192 

9 " „ 

de 192 }l de 192f\ Em^Sd^ l/tJr*^ >^^^^ ^ J^^Q 
foi inscrito n^^rso de f Jt^y\%%jcZ^Z^' f 

JVo dia .^i de píMA^^ A JO 
de 192 noncluiu o exume de / Í W ê'UlM^ 

OyH^) I ^ 

efoi {yl/LM/l2^ft^ 

Média final ^ÁUi/Xé' .^fUA/.O^J 

QuaiÁficamtfrtV't^/yi^ 

vÎ^.o/àih'a fi.*(^} 

No dia /v de \MJí^JAyt/L^ 

le ̂ 2 O concluiu i> cr/iiie de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média filial 

Qualificação 

Vid. L.o a ft. 

No dia de 

lie 192 concluiu o e:ramc de 

de 192 Requd'en e.mme em de 

Frequência^ n (Ï^L. ° 

i." p. •) " 

de 192 

$ 

^*^-* de 192Í. 

de 192 

Frcijucnciíi no L." 

1." p.^ .$ ■j " 

Em '^>^de ulcÁZ^^ 

foi/%nscrHif^o curso de 

de 192$ 

No dia / / de ..'ÍA{Ct^^ i 

de 192^ concluindo exame de ^1AA> yyxêdA^t 

efoi c^/l^Li>\VCiuÂ<^ 

Média final ciêyU iTílLay^ 
Qualificação P^iuf^ Ci '^ti^tv 
Vkl. L.o jZj,ijifi.' /i f ' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 conchriu o exame de 

efoi 

Média final 

4 Qualificação 

:vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi: 

o-í-tl-^ * - $ 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

Requereu excwne em de 

í 
Frequência no L." afi.' 

Wp. ^ $ 

de 192 

•) « 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /.." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a //.■ 

L. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

7̂ ^ [/¾^^ M^^ £2^' 

OBSERVAÇÕES 

M-̂ -l'"--̂  
'Ví/t- /'' í'^rfr,!'\..' 

i 

i I 



^mmmmmmmmmmmmmmmm ■HiliPRHIIil 

Tf-

" ^ 3 Nomer^Vy^ÛT^ de idade de^^J^ anos, natural de ^ J^^ï^ê^ 

de Mat.̂  n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 
V de 192^ 

ito no curso de /^i^J^ éldk\:^J^l 

LMa.'>>^. ( ■ ■ 

Bii exame em 

juevcia no L." 

r ^ 

de 192 

2.» p. $ 

'■^-^^i 

-^ 
/ / . 

toi 

\ 

Km £^ de d^.j>i^^^/^\U de 1921) 

inscrito no cursojle ZJ'íyC'':^^^^<^^^<1^''^^ 

t^M^'^.. / . 

Requereu exame em de/JnCXAt^ de 1921^ 

Frequência no L.» aji. luencia no L." 

1."P.1^£JL 2.'p. r$ét 

■ ■> ^ 

S ' - — 

Em^'hde JM^HH^IT^^^ del 
/J. 

192^ 

foi inscrito no curso de <^^^/d2^^.1c1títí^ ̂ ^ yH' 

U~ .C4^l.d^.ixZ..^.. 

Requereu exame etn.jM. de Jf^V^/^lAy de 192 \ 

Frequência no L.<* 

2.<^f.^lû$0V 

Em y de iÙiCt^^ayy ^.Áde492/ 
foi inscrito no curs^ de ̂  L^£/^dk:<'<^y^ / 

Requereu, exame em. de 

Frequência no L." 

de 192 

2." ]). $ 

Em / / de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

^ yde 192^^ 

de 192 

Frequência no L." 

1. 
a fl.r 

Em H de iCu^C^i^ rf^ 192^ 

foi inscrito no curso de .Œ:L£j^i(^.^.'i;?r.tk^^ 

Requereu exame em de 

Frequenci 

1." p^y^ $ 

de 192 

Ç.:%r<x3... 

Em £■ '> de ^^/k:^?-;^^.a; d& 192^ 

foi inscrito no curso de Mrr&d..^.1k:7:^.J.%r' 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." Cyiè $ , - , 9 0 

de 192 

ò $Û} 

Emj/ de (MMÙPp'^^ de 192'/ 
foi inscrito no curso de Í , i^/^^^/t-[.'«'/tf-' 

/ 
Requereu exame em de 

Frequenci, 

de 192 

Em// de /L^Hf^v l ^ de 192^/ 

foi inscrito no curso de ï ^ i ^ ^ / ' ^ j?̂ /r < ^ /±^j 

/ / 
Requereu/exame em de 

i 

Frequência ija^I^^^"^ 

l.^p. c ^ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." d ft" 

L" p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

a Jl, 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a a.' 

Frequência no L." afi: 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a jij 

]." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

■ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi.^ 

2.^ p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

l."p. $. 

aJÍJ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ . 

a d. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame 'em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

de 192 

'> u 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrita no curso de 

Requereu exame em . tie 

de 192 

Frequência no L." afi! 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.'^ p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

Ifp. $ 
"Ji-

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ajl.'' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a flj' 

■1." I>. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a /// 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 i 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ r 
de 192 

de 192 

2." p. $ 

mmm wmmm 

Concelho de , filho de UUrJ^ ^j!^^a 

EXAMES 
iVo dia /y de Jjc/yl^^ A 

de 1921^ concluiu,(Y exame de / / / ^ A7 

i/ 
efoi ^l^yyiíí^t/tt^ 

5¾¾¾ Média final ^ ¾ 

Qualifié^^flíí^^vlPy^yw— 

Vid. U/J^^ila fi*J,i:iZ^ 

No dia y/ de /tfa^tao' .-^ 

de 192 í> concluiu u exame de Ifyíd^yt'/. i^t^vao. 
/.: 

($A.^tyv\^ ^^'i^ai 

c foi (ZUh1^/lríZ.J^o 
Média final <^ty T/ZiêcrrCi. 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qutílificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

No dia ̂ j de J,IA,<CÓÍ.^ A 

de Í92Çconcluiu MJ exxme de ^MJ^X<ùu^ 

/ r 

No dia ( dl 

de 192i> concluiu o /.xame de í̂̂ í̂ íí̂ «^ t̂-

efoi 

Média final 

Qualificação , 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

lie 192 concluiu o exume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi' 

Í í2 - t t<> 

e foi . L~. .^.L.LL UC^.. 

Média final (TULO VCÚAyj^ 

Qm^faç('u>—' f y^^f^ 

..^..^Lc,.tí^,*Srí,a^:â.... 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação. 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qttalificação 

Vid. L.o a fl." 

1 

^¾ dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fij 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

OBSERVAÇÕES 
O 

^..'^.«y^ 



mmmmmmimim 
mmÊmmmm» im0»mmmfmmifil$^ímiM.^mm^uuM0m>'i'uMmví .niii» 

Nome /^^^tda. 

^ de Mat.» h.° 

^n^ ^h:'^Jk^^idi!^ de idade de, / / anos, natural de /fS' d^ 

I N S C R I Ç Õ E S 

de Lr::i<t<^ 

no cursojie. ÁkJ^:CdH.J<x^ 

de 192^ 

^<<>  

IM exame em 

Içncîa no L.". 

de 192 

Em «^ de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." 

de 192 

hn l i de leuiy, Em 

foi inscritorno curso de 

EiH i^L' de. 

fol inscrito no curso de 

^ W " j 

-•-T) 

A-^4£j^. 

Requereu exame em de 

e 192'} 

de 192 

Frequência no L." aji/ 

1.^ji.,Jj£$^A^ ^ .5.» p. Ji/$ûV 

■■"""■' ■ ' ■ — _JI ' ' - ' - — — I 1.1 I II I 

Em l 1 de iUl^^Ù^Ji^^» de 192 J 
foi inscrito no curso de '^i' i^^^^^ ^'^sc^ ■inscrito no curso ae L / ' , / < 

i 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.'> 

1. 
__ aj,» 

Em J) de 
foi inscrito no curso de (^ /!^/rl:'. 

Requereu exame em de 

192// 

. ——T 

de 192 

Frequência no L a il*.  

Em *J de 

foi inscrito no curso de .Á£^... 

Requereu exame em , de 
If If 

de 192 

Em :̂  l^e iUd^ïirdyt.'s^^....^ de 192^ 

foi inscrito no/cursi> 

Em Ó de 

de ^rtX^d^kl:...^!^^ foi inscrito no cuïSi) de JhU^J/^IMÛP ./:_ 

Requereu exame em de 

Frequência no p." a fi.' 

de 192 

■'" p. /^$P 

Em^^de M^A^lytA^^y^ de 1920 
foi inscrito no curso de / / ^ / ^ ^ ; Í - ^ Í S Í Í Í ' < ; Í Í ^ I Í > ^ 

7 

Requereu exame em de de 192 

equereu eàhme em de 

Frequência no L." 

de 192 

foi iijjscrito no ciû'so de 

Requereu exame em de 

de 192) 

Em ^^dv ^fC4M.iíí^ t ^ OdMxí^ 

foi inscrito no curso de ^^t^ot t cjto <^/irio>^yt. ít. 
dé. 192 í 

f f 
Requereu exame on de 

Frequência no L° a f.^ 

de 192 

de 192 

Em / / de ^híVUx^^*^ 

foi inscrito no curso de. "^-^^ctot-c 

Requereu exame em de 

L.o Frequência no 

'^^^«^-«í-íí^.cíí-á c 

2» p. $ 

^ Eml! de ^lieyl^ 
i? '^^.. foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

de 192 

íí^ltAX^^ /)de 192 Y 

J/^tMpíP .<í^¢<:s— foi inscrito no ciirso 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ^^^_afi.* 

l(j^ i 

de 192 

Frequência uo L." 

1." i> 
a ft/ 

Em ^ l^e (XZ^^^/Zt^/L^ de^ 192^ 
foi inscrito no curso de M^^...£:r:l>r1<l 

c'>^-

Reqnereu exame em de 

Frequência uo L." 

de 192 

. EmeJ de ^// //u^l 

foi inscrito no curso de /'f 

de 

Frequência no L." a Ji." 

de 192//. 

de 192 

Em ^ / de ^JH£W£'X^ . de 192 ( 
í insr.rif.n tin nutrsn de '{y^.í/PlyuAyyJ^jjíl^'' ^ . 

Reque)eu exame em de 

Frequência no L." 

.<íH^ 

de 192 

de ]92f 

de 192 

Frequência no L." nfif 

íw/ rô de "^a/f^t^juo ^t-o de 192 Û\ 

7 foi inscrito no curso de 
r^<^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a //.■ 

^ ^ ^ 

de 192 

2." p. $ 

Em JÕ de /l ^ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 f[ de 192> 

d^l92 

Em i t de 'làí^p lÀ^T*^ de ip { 
foi insarifo nocurso de ^L^l 4íiA^■ 

Requei'eu exame em de de 192 

Em^Cj de y\ 

foi inscrito no curso de 

l 
Requereu exame em de 

Frequ(^ lasOr^W^^T^MA." 

^ r de 192(^ 

'ãMêOA) 

de 192 

Frequência no L." 

Em l i de.JMe4.: 
foi inscrito no cum de 

Requereu exame em de 

de 192 5 

de 192 

$ 

Frequência no L 

Cfp. 

foi) inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." a fl.' 

de 192 

■.\"p. $ 

wm>^' 

Em V dt' yJlxAA^fy 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

FVequencia tio L." 

de 192 

V." p. $ 

H — 

^^0/7 vãJ^ e^i^ Concelho de I h. , filho de 1>1 d^ r/rí^^^-^A^^ / 

EXAMES 

No dia /7de ^jhU^/i''^—% 

de 192 ^concluiu o exame Ae f^ i^t (S^^x

efoi /T'^ti^^i-i^ '-Tr ' îs^^^^'^ 

Média jiual yltvá*:C ^^^-^W&yví-r 

QIMWJÍQ, 

<^c y'^ 

\ 

N^o dia Z ^ dr 

de 1921{ concluiu 

/^il^'IAA.^ 

'xame de ^yi^Cut'fPir's^é. 

efoi í^t^Jy^iP/yck^i^^ 

Média final ^CfK JoJ^o^^ 

Qu^ificatiùai^'^f^'i:^ '£^ 

No dia /^ de ^vc^/x^^o ^ / 

de 192 i/concluiu Í,Í Lame de / { í ^ ^ ^ ^ / / 

efoi ^ZÍi,Ayp/l^aLí:Z^^. 

Média fnal^y^/^/i^Zé^ .VMûrr^ 

y^h./ud?a fit 
-<^í«-<!r... 

f. 
I No dia ^ r 

'ZÛ / 
de 192P( co^áuiu u/éímA de # ^ / / - / / 4 - 1 ^ 

efoi ^f/l^l^yí/Vc^l/^^ 

Média final if^.^í(/<í^t ^^^ 4^^^0^^^^ 

No dia ^ de.d'y'^^'Ué^ 

de 192 S concluiu o exame de i^jJi^ Cl • <-

e foi . 

1 

Média Jinal 

Qualificação 

1 ^-c / - -/^/.--

' No dia/ ( 

^ de 192^ conck ^tí^H^Au 

1 
I 
A 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /..<' 

<-h 

aji, rlf^ 

.-■ IMil Mtlt^^ 

,lg .AIC^ ^>iíA^^ 
No dia/// de 

de 192^ concluiu jUejíame ... 

e foi ^ylyJ/MyV ■^í^<^^ 

Média Jinal ^ UM/l^ ^ / / Í^^^^/W 

Qual 

^ ^ . o ileylna Jl.[ 

^ ^ w - . 

k> 
A7> dia j de ÁJjk 14^1^1/^^^ 

de 192^ condniu o exame de r i - t ^ /M/ 

efoi ^i^ i^i^. 

Média final ff)'i'<é J/iíiÉíAr^ 

ViikJ^t 

No (/ ó de ^rvty^ i, 

de 192^concluiu o/)exf(mi' de fQ^à~ii/t\^ 

efoi 

Média final 

QuíUfftcaefti 
' ^' ' JÍJ A /y " / y^- ■ -\ 

Vo dia T de  J H M ^ 

de like f eoÁtcluiu o exume de -M] 
e foi 

Média final 

Qujllifimção 

r 

No dia / de 'f.yí^JíyCxyv f ^ 

de 192 jconcluiu o mame de ~Jy.c\Jk..^\^Ai'^ 

e foi 

Média Jinal 

Qualifica

Vid. 

No dia ^ 7 de 

de 192 Teoncluiu D emme de /O/ t - fl 

e foi 

Média final 

Qualificiteão 

Vid. L.o 

No dia • ^ ? de « / x * / ^ 

de 192 "Tcone 
QU> 

efoi 

Média final êr-

QuaUficiiríio 

xame de 

IdyÙ Îl^A'u JL' / 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média p'nal 

Qualificação 

Vid. L." a f.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média final 

Qualifiaição 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média fnal 

Qualificação 

Vid. /v." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 



^mmmmmmmmmmmi 
•—^mmmmmmmmmmm R ^mmmmsm 

de idade de anos, natural de 

u° de Mat.^ n.° 
I N S C R I Ç Õ E S 

\Eni (le 

iHsryito no curso de ''LC^f^y^^í^ ^^^ 

LJU^Ù^ M 192^ 

pieriii exame em 

requencia no L.° _ 

// I/ 

dr de 192 

^ afl." 

< < ^ 
2« p. $ 

- - « ^ - - « ^ 

foi iiiííçrito no curao de isar 

de i ^ i 

Hequereu exame em de 

Frequência no L." 

i.« PI 

>t>_? de 192^ 

^^ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o a fi. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.<' p. $ 

Em de 

foi inscrito no cur.so de 

Em /f/ de 

foi insertto no curso de C^'i 

/ eMí^^^^íaá^r^ ^¾ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência rio L.o aji." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1.^' p. $ 
a ti." 

o a 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

V p. $ 
aji. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ufi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl." 

1.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
af.s 

de 192 

de 192 

'2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o. afl.' 

!■" P. $ 2.<'p. ..$... 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." aJi." 

1" P $ .2."p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

2.« ; j . $ 

aJi." 

Em . de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.op. $ 

aji. 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» a fl.^ 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aJi. 

de 192 

de 192 

2.»p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji." 

i>. u 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no IJ.O 

1 /.. $ 
«4 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

lùn de 

foi inscrito no curso de 

Reíjuereu exame em de 

Frequência no L." . a fl." 

l."p. $ 

de 192 

de 192 ... 

2." p. $ 

Em dr 

foi inscrito no curso de 

Requoeu exame em de 

de 192 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 
aji.r 

de 192 de 192 

2. 'P - $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ft fl.' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em ' de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." a fl," 

!:• p. $ 

P

de 192 

P

de 192 

2." P

de 

1 
1 

de 192 

•J " 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

}.'■ p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

de 192 

2." p.. $ 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Frequeticia no L." 

l."p. $ 
« / / 

2." p. $ 

V 

.. ií 
mmmmm ^m^m 

Concelho de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi . 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a //. 

No dia de 

de 192 eoncluiti o examr de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a Jl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. ÍJ." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

■ Média final 

I Qualificação 

' Vid. ÍJ." afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

r efoi 

I Média final 

' Qualificação 

"ji Vid. L." afi." 

1 

■i 
No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." .. a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

jVo dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

, filho de /t^t^ Ld^^^^^^'^ h'^ 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.» . 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

OBSERVAÇÕES 

I^^^VT

A /'iífl *^ / 



I M M M B .. i, miitmmmmm^mKmmmmmmmimmim 

T 

de idade de /O anos, natural de y/1/Ù^ 

le Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 

&>/> de iXpi^U^^ de 192'} 

nto no curso de A.'^tl ^^^^utt^^ 

w exame rm de 192 

icia no L." aji. 

|» j t ^$(V. ^ 2»p. ^ $l^V 

Em I de 

fui inscrito no curso de 

A^^^ de 192*1 

^ ^ í £ ^ : : V ^ . ^ ^ ^ ^ 

1/ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." 

de 192 

Em J^ de 
foi inscrito no curso de ^//^J^r. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

^ / ^ ^ . - . « - - e í ^ ^ 

Fm ^ de 

foi inscrito foi inscrito no curso de liJ^/pl^i^r^Prv^ E

£dkl<:ídfnr:::l:fr. 

de 192'J 

Requereu exame em 

/ 1 

til! lÉ. de wwà. de 1921^ 

Frequoicia no L." 

v<. ■^■^v-i! 

Em :i de Uc^^rM^':^.^^.. Ae 192 ^ y Ae 
^ ítÁ 

4 
foi inscKito no curso de <. Èl^::%r...^!^:::L:fdLr:íL. 

t ..^j2.::UUÍ±t<^ ^^ J^y4^tr^íÁl'Jjí^í ^^i ^ 

i Requereu exame emlki de ^fl 

Frequência no L." a\fi. 

ie 192. 

9a n ,///$Pl! 

de 1923 

foi insérito no cursou ' ïiJ^c' ^?^^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." u fl." 

1«/ ; . %^^ _ ^ 2.<^f. %'ol. 

f . , í r T ê í ^ Em l^^r^ L>^^l^fl'L4^^^ de 1921 

Joi inscr/to na curso dey:K'C^<J4^::Í£i£i^£^r4^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência iio L." 

I." p. 

FnifJrfi de^J^U^l].:. 

foi inscrito no curso de é^í::.:'.L. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.»^ i. 

de 192/í 

:Ú.^£^S<:^<^ 

de 192 

Em l . de 

foi inscrito^io curso de 

Requereu exame em de 

de 192 ( 

l,^yí-X^Í 

íj^-*«> 

de 192 

Em y ti. de Î^'^Î^-!?:*;.? 

foi inscrito Ao curso de '^L 

U f-
Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

de 192 

2." p. $ 

Em .h^ de ' ^ i % i . p ^ Á ^ de 192// 

foi inscrito no curso de C //J/^^/^< 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.

1. P. $ 

de 192 

2.» p. $ 

" ? / ' deÀeíClpí^^j Em 

foi inscrito no curso de 
^^7P de 192^ 

'^-^-^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." JJfl' 

de 192 

foi insc^itq no curso de 

Requerem exame em 

Frequência no L." ^ a'W* 

0 ^ . de 192 b 

de 192 

Em /. de 

foi inscrito no curso 

o de 1921 

Requereu exame em^ de 

Frequência no L." \ ^\^ q^ji.' 

de 192 

.» yj. $ 

EL 2 Ide (u^UíZiaO^ de 192.í. 
foi Í7is\í^tita nó 'cii%o de íit^ u4.d^é<i.'iPÍ<<<(^ 

Requereu exxw^em de de 192 

Frequência no L." afl." 

1." p. $ .' . 2." p. $ 

O/ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

EmcZJ de iJ/lt^AAA/y^., de 192) 

foi insaito np curso de...rÙ:':z^'i^:V*^ ^/^.'... 

Reqxiereu exame em i de 
'h J 

de 192 

Fremkncia no L.» , afl. 

1.0 pÇ^$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

■ nfl." 

de 192 

2.'' p. $ 

Em lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afl: 

Em (le 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

l.'p. $ 

afl. 

•Em de 

foi iyiscritn no curso de 

Requereu exame em de 

I&equencia no L." a fl.\ 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no h.° a fl.^ 

l." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afiJ 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afl.' 

Em dl' 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

de 192 

de 192 

2."p $ 

de 192 

de 192 

2."j>. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

i." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 
Ni 

de 192 

mm 

Concelho de , filho de 
O 

m J/'^i^^^mf'^^\//^^^^^J>i /àc 

No dia /y de 

de 192 ^cou/luiu le UCi^^^m^t'a^ 

Média flnal ^7 t'ûp'i^ /7^^:^í/>r<r7 

fxame de Á/£^^. 

No dia/y de .^^U.t^^u^^ 

i de 192 í{concluiu o 

// 

efoi ^ ^ 7 ^ / - 1 ^ . ^í í? ^?^í' 
Média flnal ^ ^ a / ^ ^ C ^ y J^OCÍf, r^/ 

Qu(jíàflm;(r(J) 

afl.» 

Xo dia / de (J^t^lí^t^u"'!'^ 

de W2kl cmclmu o exiime^de^y:^l/^//'íí^£M^ 

\ 

\\ 

efoi CPi^//14^. l^Oí^^ 

Média final QypPXê^/^■^CïX^'t'ryeJ 

Qunlificai;ão^^yjl::::>'f'^h^ '{;^±!^^ t Lc 

^õaia C' de (JjA^txZi^'i^ 
de 192 S~ concluiu o exame de .^^^C^//H^ií^^oJÍ^J 

I i Ví\ / po êd^un^^^ft^' 

efoi 1 {yf/Wû^/i::*.'^ 

Média flnal / 

Qualiflcaçãa . ^ . 

ViC^.o/ítf^ a fl»^^^'^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

rid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rinnr de 

e foi 

Média final 

Qmdiflcação 

Vid. L.» afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

j No dia ^f de J 

de 192% coucluiu o 'exame de . 

' efoi í/t i..lrUÛA'i^i y i 

Média final I^ÏM£^ /^ 
•£-1// „ / - ^ , ( r"' 

I Qualiflgj^o^'4^Jr'1^ C ■ 
1 viL^oíUuf.oÁ^^ 

, ■ I 

\a *ÓO (If ■■'V^»-&»*-*>-,̂ fc<î> 

1 

No dill '<'U ' " ' /̂  t̂ <^H5-*->-»£-»<î> / ; ^ 

de 192^ concluiu o exame de ^^^^^H^^^<S^ /^^zJgJ 

f̂  
vjot r/i 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ÍL^ a^.' Í.'\ 

.«_—c-OtH/ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.<> a ft. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificaçílo 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

e foi 

M(^dia final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. ÍJ." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de l!>2 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia dt' 

de 192 concluiu o exa\ne de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl." 

OBSERVAÇÕES 

^r-C-' '^^ÍT^ 



mmmmmmrmimm' R 

« ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 

Nome - / ' de idade de //J anos, natural de U^êJLVryi'ê^^r ^^ Ièo^S ^o Concelho de 

de Mat." n." INSCRIÇÕES 
de cM 

rdo Hu curso de 

??< exame cm de 192 

iencia no L." a fi/ 

fide iS^ÙiÂ
ita no çu UnscritJ no çurso dé "iji^V. 

^ de 192% 

lequei'pu exame em \ de 

Frequência no L.'> ; a fi." 

1." p. %$çv 

I 

de 192 

foi insa'ito no curso de 
« 

Requereu exame em. de 

$ 

Frequência no L.° a fi.' 

de 192 

^.» p. $ 

: ^ 

1-
Em £ h de AM£^11^^1^^ deA92^ 

foi inscrito no curso de ^X*^'i) £^^^t^^*xy 
Oi tj vyiíriv 

Requereu exame em de 

Em (7 àe (ûi^/L^CZ^ori?. de 192 \ 

foi inscrito no curso de Sc^i^/>lf^L.^ ^^^ 

^ '> Uyiíí^^i-^-i^i^i^cí^^ 

\uerp\i_exame em f/f? de 192 

'queiicia fo L." a fi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exaiue em de 

0 « / T / 

Em / Ide U^kt^l^í^d^^í/^^'^ de 1920 

foi inscrit^ no curso de {/X/if^yt^'PH^(P ^^ 

'ai 

Requereu exame pn l H de 
0^ 

r'h/l/\^ de 1921 

Frequência hio L." à/fi." 

/' P.L/J$//V 5.» p. lû$L'y 

/n 
Em /( de _ {JJt^UM^i^ yf^'^'^^^'> 

foi in^critp no curso pe A^^ '« i . i^ / 

Requereu exame em \ dei 

192^ 

de 192 

Frequência no L." a /// 

2." p. fS/^l 

EmJlv de Aidádl^ir^L^Í^^ ^,de 192^/ 

joi inscrito no curso de Z^,^fd[^.JÎ.dùdK^^ 

Requereu exame em de de 192 

2.0 p. $ 

Em l!> de i 
foi inscrito no curso de ^..<.^j(i.j,<:.érÇi:3'..!h 

de 192Á. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

S Em (y de 

foijnscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." 

de 192 

Em J) de (j^Ui^âCkJ/)!^ de 192<, 

foi inscrito no curso de /uSriú^r ¢^(. ciXlf J 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a ft." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a il.f 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi: 

FrequenciajiojLjL

l.<k^ $ 
-^fi-' 

.Or^è .«p . $ 

Em^^ de ^ I£.J^^^^Ù^p de 192^/ 

foi inscrito no cnrso de ^£^Jr7^:t^/^!^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Requereu exame em de 

FrequenUa no L." 

J 
J 

Em o o 

foi inscrito no (íwsi dsÀ .C4 

C^r^C\ê.cc\^ ^ÁJ^y

Requereu exame e»t^^N!Í(' 

Brequencia no L." 

/x^ ^ de 192V 

érr...^../... 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi, 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. . $ 

Em dr 

foi inscrito no curao de 

Requereu exame em de 

Freqne}œia no L." nfi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requtreu exame em dr 

Frequência no L." 

l.''p. $ 
a fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." <i fi. 

l." p. $ 

de 192 

•■> 'I 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
"fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

FVequencia no L." 

l." p. $ 

a fi.' 

de 192 

de 192. 

^."P .^ 

EXAMES 

, filbo de J^y/í/a^4 U C/^û^c^^ /cj. i ^^^ 

f 
No dia Jy de ■"H/Oi^S^ 

de 192^ eoneluiu o exame de J^2A(^Co 

de 192 
Xí 

de 192 

'^.'p ^.. 

de 192 

de 192 

2.''V $ 

de 1924 

•j " 

de 192 1 

$ 

.. de 193 

de 192 

2." p. $ 

^ 

de 192 

de 192 

•j " 
$ 

efoi /iJyfy^Ú/t^l^ 

Média final I 

\ Qmdiiicação _ _ ^ 

No dia /Y dl 

de 192^ eoneluiu o /xatne de ^fo^ 

I 'I 
e foi 

L." /iMo (jíM 

ejoi . ^ ^ í ^ ^ j ^ ? « y * ^ 
Média final ' / i ^ / / . ' - yuLv^J^^ 
Quuliiicacão 

u 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Çualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame <le 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." . a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.

Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu a exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

y o dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.<> a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualifiração 

Vid. L.o a li." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ti." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o ctame de 

e foi 

.Média final 

Qualificação , 

Vid. L." a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.

OBSERVAÇÕES 
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'•^^''•"•••mmiÊimmmiimimmmmm 

'""""I •nwmmtgmfggg'mgm 

TT 
Nome / / ^ ^ ^ ^^<^^/ de idade de J^j anos, natural de /§ fi^Û^ 

le Mat.^ n.° f l / INSCRIÇÕES 
^- ^{p / ^^^ÇyUi-i^'^ de 192) 

to no curso de 7^^^:^^^t {A 3y 

% exnme em de 

^cia no L.o a fi." 

de 192 

2.'^ p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

III /~~ de ■y ^/->i::>^./: .1-^. M', I "c c^ 1^:^.^1^:.1:.^^.. de 192y 

iniicrito no curso de L^^/uí^í^::!^^^^!^.^£S/^^

14^^%^ I 
liequereU exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Eni "h de Z^^ ' /^Aa>. . 
I foi inscrito no curso de /i^sT*^r^'jldkL 

'./i^ ^ /::^J^ 1^ 

Requereu exame em de 

Frequetifiùt nn h." 

IH^ f'$LV 

de 192^ 

~r 
de 192 

Frequência no L.o 

1." p. S 

a fi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

liequerm exame em de 

Frequência 710 L.o a fl.*... 

1." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqiweu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

i." p. $ 

a fi, 
•> (I »1 

de 192 

$ 

fùu de 

\foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a fi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

le 192 Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

Lp. S 

a ft." 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

7." p. $ 
« / / 

2." p. 

de 192 

S 

Frequência nu L.o 

]." p. $ 
afi.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em: de 

Frequência no L.o afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência im L." 

. 1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
« fi" 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl/ 

1." p. $ 

de 192 

Requereu exume em de 

Frequência no L." 

1.0 p. $ 

afi." 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Requtreu exame em de 

Frequência no Jj.o 

1." p. $ 

a fl.» 

o a 

de 192 

p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'cu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
ffi

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no fj." a fl: 

1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

f'}m de 

foi inscrito no c'urso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

l"l>. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

le 192 Requereu exame em de 

•J a $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." afi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl: 

1." p. $ 

Eni de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.\ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.'p. $.. 

de 192 

'J." 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.^ 

1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192. 

$ 

mmm^mmmiasasaB: 

4 4, 
On h Concelho de . í <;?JT^iûJ^f^^^ , filho de 

r 

" 

f̂ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

1: 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o " fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

! Média final 

* Qualificação 

\ Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

n 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl/ 

V 

í. 

.if . 

No dia <le 

de 192 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

-■^n 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

I No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

^ 

■■ 

)i 

r foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

EXAMES 
Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

lie 192. concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exAime de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

OBSERVAÇÕES 

i ■ 

--



mmmmmmm 

»n> 

,/\íome )hPa^ lc}alV0íiayVí£.ckA^, 

de Mat' n 

de idade de Îy anos, natural de PO/ -^| | 

I N S C R I Ç Õ E S i \ 

Tl de lL^<^l^/:::í^í^llr^r.^ de 192^ 

rjto tio curso de ^í^^:/-ifr^:j!!í;^ií<jíír: '. 

' ̂ ^<^.J^.JrlrP^'a í^^ f 
exame em dr de 192 

micia no L.g^,...^. a fi.' 

Km Jûde (í^í^ 
\foi inscrito no curso de 

_ ,7 Pi^i^Ut^t^SA. >^.íííí<í3^<, 

Requereu exame em de 192 f 
Frequência no L.» 

yn 
Em^/û de iS.:^1.i^li^^y(A'^ de 192 ^ 

foi inscrito no curso de IC^L^J^P'i^T^^d^i^ 

£4dyk\<n^. ^Adi.a£ \. 

Bequereu exame eyn lP de J'^'V^K^^ de 192^. 

Frequência no L.° I a fi. 

^'<:je. . ^ 

ih Em '^'^ de «/ ^su*.*,.^-*,^ de 192^ 

foi/jinscrito no ci^so de ^^^ ^) /<^O^!A^O^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

A" p. $ o a 

de 192 

$ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no ÍJ." 

/." p. $ 
afl.' 

•J.a 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

2« p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl. 

l." p. S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a f." 

1." p. $ 

Iilm de 

foi inscrito no curso de 

Requejeu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ap 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $... 

de 192 

de 192 

2." p. 

de 192 

de 192 

2.» p. 

de 192 

2." p. 

de 192 

<? 

de 192 

'> u 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

hVequencia no L." 

l." p. $ 

ajl." 
•) tt 

de 192 

$ 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

i." p. $ 

a fl." 

•Ju 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> (tf.

1." p. $ 

de 192 

^." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ajl." 

de 192 

^." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em dr 

Frequência no L." a Jl.^ 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

;•" p ^ 

a Jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a //;''-' 

de 192 

de 192 

2." p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. <?. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

•j " 

Ve 192 

$ 

Em de. 

foi inso'ito no curso de 
de 192 

Frequência no L."' 
1« p. $ 

af." 
2." p. $ 

Frequência no L." 
1." p. . <̂  

afl.\ 
2."p. $ 

Frequência no L."' 
1« p. $ 

Frequência no L." 
1." p. . <̂  

■ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 
foi insd'ito no curso de 

. de 192 

t 

j t r 

I! 
^í 

f^: 

l 

1 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.'p. $ 
afl.' 

•j " 

de 192 J \ \ 

^JM*"^*****"^!'!"" I' ' lllli lllli"!! ' II .W -1—-—<>■—Mílill>ia>IB-lii«iMMaiiil>aiJiUiài>aaÉáíiiiíáÉÉaMa^ 

Concelho de Á /-< ̂ / ^ ,/^^ , filho de M)û^ 
• / ^ 

t^'^^^f^ki^ 

EXAMES 

JVo dia ^/^ de^"cí^Aif 

de 192 Jf concluiu o exame de l UÀ^kc U IÍIÁ\U< 

e foi <P<y^,.yi,.^B—^—»—^~-o 

Média final fx..^í.,^,L.*^pPC^ 

QuaUficação'"//^i^e^'S^;y^— 

}'ïd L.vUy^a Jl.(/f'3 

No dia li^ dl 

de 192 A ciiiictiiiii o exume i /A^ct-*. ^^t_ 

/ ^ ' 

r foi i«t.j/->'' i^, 

Média Jimil >U Ç^^^o't^^k^ yù^x,/ey\A^ 

Qualjficação. 

Vi<\ Ç^.o'i.yâ^M ji." ^^^í^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a f." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o e.came de 

foi 

Média fnal 

Qualificação 

Vid. L." a ji." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

- , _ 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média jinal 

Qual iji cação 

Vid. L." af." 

efoi . 

Média jinal 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.'> a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média jinal 

Quulijicaçûo 

Vid. IJ.O a fi." 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

OBSERVAÇÕES 

" i .,.'.:'■ I.'À^^'' 



de Mat.' n/ 

sas 
mfmxim 
mmmm 

•mm 
mm 

/ I 

Nome TûCi 

fi. as 

<\ -

Cliii ^. ̂  diiXC^^^ Â Jû'vc'r' X^^t-^ de idade de J.//anos, natural de JA/^ML 

INSCRIÇÕES 

^ 

-nO 

Se" de LL-rH./i^'^^^ de 192X 
no curso dey:kÙ^i/Î71^isd^'e.'^l.. 

W exame eut de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 

ytiscrito no curso de ... 

/ ■ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

V' p. $ 

afl.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

i.« p. $ 

Fm (i> de 

\ foi inscrito no curso de 

^4444<^V^iM^ 0<^^^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1 

...... .. :^.^.. /) de 1921 

/P^kPl]/7^, 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 Em .de 

foi inscrito no curso de 

de 192 1 Requereu e.vnme em de 

Frequência no L." 

1." i). $ 
ap 

2." p. 

encia no L." afi." 

Requd'eu exame em de de 192 
^%^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1" p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito fio curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl 

l.'^^.f$í'V » f. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequeiicia no L." afi.

1." p. $ 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afij 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

\foi inscrito tio curso de 

Requei'eii exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi." 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

o a S 

1 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

afi. 

de 192 

Frequência no L." a fl." 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

a fl.

de 192 

5." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.came em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

f'*̂ -'— 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Re(juereu exume em de 

de 192 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

l."p. $ 

nfi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2."^. $. 

de 192 

de 192 

2.<* p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

<3 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.mme em de 

de 192 

Frequência no L." afi.' 
•j » 

de 192 

$ 

I W 

! H 

~- P

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi" 

2." p. $ 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ufi.' 
•j " 

de 192 

$ 

9 « V

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em^ de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

I 

] 

de 192 ! • 

Frequência no L. afi: 
2." p. $ 

-^^^^-^•"^ !iá» w v , . . 

WW—■."•■ i B i i i u j " i % * ' 

— l i - -I 

Concelho de 

"^^ 

, filho de ^ //i.íp/v^^' ^'^c'n^<L^:C^^U^.s 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

\ Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

.\o dia . de 

de 192 concluiu o e.rame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

■^J 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qufdificação 

Vid. L.o . a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu n exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.tame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

Mo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

/ 

< 

' ^ 

■aJC" 



I 
de idade de í!S anos, natural de iu/^nu^^^^l: 

te Mat.̂  n.°- f l / I N S C R I Ç Õ E S 

de il. 

SCi'iti' no curso de 

WÍ exame em de 

de 192_P 

de 192 

Km de 

\foi iuficrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência )to L.° 

. 1." p. $ 

afi.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqiweu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

í.« p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

l'An de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no IJ.<' afi.' 

/.« p. $ 

de 192 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

V' p. $ 

afl. 

de 192 

$ 

5." p. $ 

de 192 

de 192 

2." ]). $ 

de 192 

Ou 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

íiequereu exame em de 

de 192 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." 

/.« p. $ 

afi.' 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 
2.» p. $. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

l." p. $ 

de 192 

.. 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

l'Veq}iencia no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereti exame em de 

Freque^icia no Jj.o a //.• 

y.« p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscinto no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." « fi.' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

2." p. 

iBiOBi 

S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

de 192 

2. p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i.» p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

i.» p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requfreu exame em de 

de 192 

de 192 

Freqveiuia n<> L." 

1." p. $ 

nfif 

2." p. $ 

Em de. 

foi insirito no curso de 

Requ(Teu exame on ilo 

Frequência no L.° 

f."p. $ 

afi.^ 

de 192 

•J a 

de 192 

.<? 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi: 

!.'• p. $ 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

f&equencia no L." 

1." p. $ 

afi: 

• Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a il.' 

de 192 Em de 

foi insa'ito no curso de 

hyequencia no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

.jt—ji ' 1 II.. II , _ • , : . _ . t : 

Requereu exame em de 

Exequenda no L." 

1." p. $ 

de 192 

de 192.. 

2.''p. $. 

de 192 

de 192 I 

2.''p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

k 
de 192 

de 192 

o " $ 
1 

de 192 

afi: 

de 192 

$ 

—I . JU-l. l * _ ^ ■ . - - ■ • l J 

,.1 

l 

Concelho de 

/ 

, filho de^é^Lmi^i^l ^1^^^ L^^^J ^^L^^: 

EXAMES 9 
No dia de 

de 192 roncluiu o exame de 

>' f>' 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.o (1 fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qiuilificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

O B S E R V A Ç Õ E S ' ^ ^ No dia de 

de 192 roncluiu o exame de 

>' f>' 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.o (1 fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qiuilificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o 0 fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o 0 fi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

No dia de 

de 192 concluiu <> e.rame de 

1 

e.foi 

1 Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 
í 
1.. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.» 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

efoi 

, Média final 

, Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. íj.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Médio final 

: Qualificação 

, Vid. L." a fi:' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. E.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

1 ■■ ' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. E." a fi.' 

1 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a H.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

^\ 
. . 1 ' 

i , > 

s ^ ^ . 



A/ Nome J^gûJf'l/Ui(^i^ l4/i±hr:^('/>aX^:û>P....M 
-n 

de idade de / f anos, natural de 
1 

V ff/JUA., 

.° de Mat." n." fl.' INSCRIÇÕES 

',/// de 

inserif'i no curso de 

lereii exame em de 

fqueucia no L." 

de 192 

Em S Û de ..^ÍMM1^1^^.Í^^^ de 192} 

foi inscrito no cursfi de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

L\ 

aft: 

de 192 

.« } ) . $ 

4^. 
5;/« - I j : de jM4a,ja^:ùy.:\' Em 

foi inscrito no curso de yyiy, 

.£dAãA^ ^Û/L^i^:, 

de 1921 

Pt<i ÓlrJ^ 

Requereu exame ^em de 

Frequência no L." aft.' 

de 192 

2." p. 

^LcA^^c^^í^ ^^^^ 

zz 
Em 'J D de ././^/W^^:^. .^àe 192^ 

foi inscrito no curso de ... /!^>< 

Reqtweu exame en/ de 

Frequência no L." 

l.^A^fU$íV 

de 192 

■U^i-'-^i-cst^ 

Em^ f de y4^icyi^ú/^^1^ .ffe 192i 
foi inscrito no curso de /Ér£é.r^: 

Rèquei^tti exame em de 

Frequência no L." 

J."J>r- 'J $lf\

ufl." 

de 192 

" p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. S 

a fi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

1.« p. $ 

I I I I I - 1 1 ^ i ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192. 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

aft.

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aft: 

I'Jm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de. 

de 192 

de 192 

2.^ p. 

de 192 

de 192 

2." p. . $. 

Frequência no L." 

1.« p. $ 

aft." 

de 192 _ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." aft." 

1." p. $ .2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aft." 

de 192 

2.» p. . $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.' 

1.» p. $ 

aft." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aft.

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a ft." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aft.

1." p. $ .. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

2 a 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $. 

aft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

I&equencia no L." 

1." p. $ 

aft.' 

de 192 

■>. (' 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.<'p. $ 

Em de 

foi imcrito no curso de. 

Requereu exame em . ile 

Frequência no L." 

f p. $ 

aft. 

Em (Ir 

foi inscrito no curso de 

Requfreu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

aft. 

I'Jm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aft.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

5." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exaine em de 

Frequência no L. 

J." p. $ 

aft: 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aft. 

I." p . <? 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aft: 

l." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.'p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

o " $ 

de 192 

•j " 

de 192 

$ 

"mm 

ÛiVCM Concelho de 
) / 

, filho de^í^JI^^Ma^^ 

ai. 
¥. EXAMES 

) 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o u fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fi.». 

© B S E R V A Ç Õ E S ^ ^ ^ | 

' 
r 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o u fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fi.». 

No dia . de 

de 192 concluin o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

1 No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o examr de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o aft.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

1 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o examr de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o aft.» 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.» 

! 

f 

1 

1 
1 
t 

■ * t 

^ ' i 
1 

i 

l 
1 

! 
1 

• ! 

1 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.» 

! 

f 

1 

1 
1 
t 

■ * t 

^ ' i 
1 

i 

l 
1 

! 
1 

• ! 

l: ■ 

1 

'i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

! 

f 

1 

1 
1 
t 

■ * t 

^ ' i 
1 

i 

l 
1 

! 
1 

• ! 

i 

i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de . 

efoi 

•Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O (t fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

! 

f 

1 

1 
1 
t 

■ * t 

^ ' i 
1 

i 

l 
1 

! 
1 

• ! 

t 

í 

i 
\ 

i 

i 

^ No dia de 

de 192 concluiu o exame de ,̂-̂ ^ 

* 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a n." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

! 

f 

1 

1 
1 
t 

■ * t 

^ ' i 
1 

i 

l 
1 

! 
1 

• ! 

t l T "f-



immmmmmmmik ., il 

/\íome I.ULC0U'UÍ/^i^MwdrL í^uM^Jà^ppti' de idade de/J) anos, natural de (^^^^/^ 

Ide Mat.' n." INSCRIÇÕES 

Ú úe 

'iú no curso de í^MLJpul^.Z' 
H^.í^^ de 192S 

BM exame em ac 

<teiicia no L.° 

ih— $ 

afl.' 
9 « 

de 192 

Í$P 

¥ 
Em ̂ '1 de....^:1^ 
nsci'ito nacjixso de 

káM^umr^.. / ^ 

de 192\ 

01 inscrito tiocjprso de '■'^I£^i!t7.:7^..^í:f1t<^./^^i^ 

Requei'eu exame emjrl de 

Frequência no L." 

3 ^ . 

de 192 J 

'$J^. 

EmJ^^de IU^^^^i^ 
foi inscrito no curso de 

/-• 

Requereu exame em. j de 

Frequência no L." 

2.»p. 

de 192 

/û$l/T>. 

S 
> 7de 44/.^^..^1^^:^:^..  Em 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de de 192 

Frequência no L." a ft.' 

•fTjr.—ÍT $m ^ 2." p. P $iyV 

Fm ->> de Qj^f^í^^.OPP de 192'^ .7 

foi insciùto no curso de c ^í^^ ûi^'^^i^ 

UV h 11^1^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L," 

■'1." p. 

I 
de 192 

Em ^ de íLuÁÂd^â^r:^ de 192U 
foi inscrito no cursfi de {:^/^^^^^^ 

' ^ . Fm  ^ 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." 

7 

de 192 

foi inscrito no curso de /VL^IS:^ £d^ 

« ^ 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." 

de 192 

Em ^ de •drl^ U^tdrlíyp^ >^ de 192' 

foi inscrito no curso de /£t^j^1^t~^^j£^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1 

de 192 

de 

foi inscrito no curso de 

fr:0 e^yj^ta/ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192y 

de 192 

Fm x L de yVYV.A de 192 y 

foi inscrito no curso de / í í ^ . ^ .^^í-í^^ví-í? ^^¾^ 

'"A/'/^iZ^ 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.'> 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fi." 

1." p. $ 

Em Z- de (s^cUtT^ry V de 192i/ 
foi inscrito no curso de - /:í^/^.:tJrrí:i'^P^^'í f-^ ,<:«_ 

) / 
/ / 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

i.Cp<;^ $~ 
ajl.^ 

Em /[^ de .iCÍ'¢■Pt^t^^■<^' lU 192/ 

foi inscrito no curso de ^ ^J ^ ^ t 1 <-'-—O 

i^/.rM'f-T-^á^í € í" 

Em / . de (IJi^idH^/y'i''' de 192ll. 

foi inscrjfo no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." :f. 

de 192 

Requereii'examf em de 

Freuuencin no L° 

de 192 

Fm <J de CLAl^U^^

foi inscrito no curso de..\. i 

/ / 
Requereu ek 

S? de 192 y 

•ame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

— 2.''p. $ 

^^^a&^ 
C"^' <r ^ ^ 

^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a Jí.x 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $. 
»Â 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Jiequereu ejcame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
ajl. 

de 192 

de 192 

de 192 

9 a P. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

t"p. <? 
"f

de nr.' 

2."p. $. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em dr 

de 192 

Frequência no L." 

J.''p. $ 

« / / 

dei 

2.''p. $. 

EJm de 

foi inscrito no curso dr 

Requereu exame em de . 

dr Hl: 

de 192 

Frequência no L." 

1." y. $ 

ajl: 

2." p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

í? (1 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso di

Requereu exame cm de 

Frequência no L.° « / / / 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

$ 

EJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji. 

1." p. $ 

de 192 

o " 

de 192 

$ 

Em dl 

foi inscrito no cur^o de 

licqueieu exame em de 

Frequência mo L." a ft: 

J." p. $ 

de 192' 

de 192 

2. p. $ 

■ í t . 

r 

Vi 

mam •«MfeMaaiaMa 

Concelho de , filho de jr^CC^I^-í^f^ / ^ 7 / / / ^ ^ / ^ l 4 á^^^rj./a 

EXAMES 

< / '■7 

No dia /} de hyt^ C^^ 

de 1921^ concluiu o exame de [J^i^Í^MUi^iZ ^*

Média final c^ífX^' yi^lué^^Tf'^^T' 

Qualificação y^íi/? 'o^ '^c^Cc^ 

'' } ' ' 
y, 

No dia / ? de Xi^^..^^ .^ 

de 1921/ concluiu /o /exame de . M£é ^^f^íy/i^ 

yiMí}.iri^t^ 
»-t7 

c foi ^Z^pt^t^ ̂ l/T£>C^:>^x:> 

Média final c^Âl4í^Pp!i£y jy^zJ^O"^ 

Qualificação Mrj^7^—r 

Vid. L." ^ICÍÍD a fi.' ^ 

Ao dia / / de y^t^/y^^ytt 
/ ^ / 

de 192 f' concluiu a exame de Z^ Oy^^yié^cicc, 

{' 

efoi ^^^^^/1^4^^7^^( ^ ^ 

Média final . ^^4Z^^ .íyc^^^r^<} 

Çnalificação ./Cti^ú 

viif: ■ \.."yr /5/' fi^/t^ 

^M^ A No dia I ÍP de / > M ^ í^^^p 

de 1920 concluiu o m/ame de :^' lâ£.lí:ti

y -^-/ 
( c fui 

Média final 

Qualificação 

I m. L." 

l'jZ<Lo..,T^.'/ 

«fi.-^W / 

■ oc 

No dia f O de J^i.^.M^o 

de 192 G concluiu o exame de Ê^-^V^ 

e foi cxJ^f^^ 

Média final Qc < # - ^ _ ^ ^ A , ,^2^-0-^^^:^0-^ 

Çunlificfiçã/f ^/^i^^^^H^^^^^i^i/^t--' 

No dia Z Ji de .J^ty,..£/o 

de 192 hi concluiu o exame de Clcaja-i^l-c^c, 

S^ t 
efoi o*-7^A-̂ --<J—^ 

Média final 0-«. ^de^i^ A 

Qualificação &^<~ 4(^(^^ 

—  N m t i u 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

de 192 â concluiu o exiimc de 

No dia de 

tyi^< c^GicnnWle 192 concluiu o exame de 

efoi C*^ioc-i. V-A-<í£^ 

Média final CÍL oWio^^rvi^ 

Qualificação CÍJL_JJ>>^*%^ C<^*-I-<JÍL 

kid Lo /L^ ■ a fi/^'^^^ 

y 

«_-

^ ¾ dia ^ ò de -- y^^^v-^-u-^- ^ 

de 192V concluiu o exame de XP (XJ^OKAJ^ 

C\-^ %fLAJÍA.Ay CAy csJC- .€^ ly\y^AJt/ <i ,i^ aJ^—-— 
[J 7 

No dia de 

de 199 - concluiu o exame de 
' fl / 

.' í í. II 1 i^V L-

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 

k!^ /ToLÙ/ri^ 
""̂ í 

fi/^fY.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 

■ u 
% 

a fi.' 

c fo i cíJx.<.ytrVa.GLc 

Média final culf /VoJUruL^ 

<iUfimmL..â,jJs~^ í-*^ tcXe 
Vi^<'L<> a fir'^^ 

No dia /o de 

de 192 o concluiu o exa/(/e de. 

efoi 

Média final 

Quali^^í^ição— 

VidCn^ y a fl. 

OL cL. 

1^ 
^"*.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ti.' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.« a fij 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

'•t'C'Pi^t^i eaX^e 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a P 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Fid. L.o V a fi.' 

^ 

OBSERVAÇÕES 

^ ^ : - ^ -
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Nome i^iX^'ti^UPi anos, natural de 

de Mat.' nf f l / I N S C R I Ç Õ E S 

de /^../ . . t . . l . ' de 192') 

no ciirso de ^Mi.â^É:.k'^. írX-.J 

W exntnc cm (li de 192 

meia no L.° 

^®ci«s—.,■•. 

ap 
2.<^f. ^^$?^\ 

Em A^. de 

foi imcT/ito 't^m 

Ej^mfHenciãjno. no L.o afl. 

1« p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km'l'^ de . Jc/j^^^l^^V de 192^ Em ̂  de p2i:lÂt^k^.A 192if 

Em J de (QuJz^^^V^ de 192 i 
foi inscrito no curso de (íU^ (SyC^'&^^^^^^'*^ 

Requereu exame em de 

Frequência un L." 

t ^ . ^ ^. p. 

de 192 

$ 

iòi inscrití) no.curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

foi inscrito nç curso de ^ ' ^ r Z / / ^ / ^ / X ^ ^ / 

de 192 Requereu exame em de. 

Frequência no L." a ft.*  
« ■ 

-:^^:x<L_, 
^—5 

2.» p . $.. 

'*"~*L 

Em l i de ^JMjyil^y^ de 192^ 

foi inscrite no curso de L\yr44dk:P'J^'t^l/Z'^ 

de 192 Requereu exame em de 

: Frequência no L." afl.' 

0fp, .fvnv' 2.''p. ^'llJ$L^. 

Em C^de . { J ^ ^ X Z L P A 7 ^ de 192(/.. 
foi insofito no curso de .=0_^^2 , <^ /^Í*:A 

Em . de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exume em de 

de 192 

de 192 

Frequeiicia no L." 

l."p. $ 

afl. 

2." p. $ 

de 192(.Em f de / /i 
foi inscrito no curso de /Uy^A4^t€'t,^l'tc>ct'Í^'^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afl." 

Requereu exame em > de 

Frequência no L." afl. 

$ 

de 192 

Em ̂ 7 de }el^>l±:Mtc:%i:^.. .^e 192 "S 
foi inscrito no curso de /v(^'<l ^"^'ti"^" 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em 1^ de ^ ^/^ftt.í'^^ de 192^^ 
foi Inscnío no curso de TT^'kl £Ji. ch—f 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

^-l-'M 'cù ̂n 

Em I de £U^UZZ^^^ de 192 \ 
foi inscrito no curso de .Z^^ifé^^^^ / í « ^ ' t ^ 

Em de 

foi inscrito tio curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 

ajl.r 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequencia^no L." 

1." p. $ 

a fí." 

de 192 

2.<* p. $ 
^y^iiiti! <^ "n*^ 

W — -

Em Z^ de U^:^l^lí^(:^^ dpl92^ 
foi inscrito no curso de ,A^^.4....4j^.:.:f:.:h:^. 

Requereu exame em de de 192 

de 192 

Emt de {jSci.UlA'^^ de 1921/ 
foi imcrito no ciirso de Oid^/^■ùL')^ (^H— 

l.M^l'i^e^u^ ./ 

"Em ,f dë~T^Ci^ 
foi inscrito, no curso de ' J ^ 

/ 
Requereu exame em de 

de 192 (> 

de 192 

irnf—iL Em 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192i 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." V $ 

nfl.' 

de 192 

2." p. $ 

6 Em de 

^ g>cc*.c< C'Oc^ 

de 192 

Frequência no L." 

Frequênciano L.o ap^\ » 

Rpquei'eu exame em de 

Freqiii'iicKi no E," 

2.« p. 

de 192 

$ 

Em I de ÍJJCUMA^ de^m') 
foi insaito^nojiirso de _C^'^^^'^'^^'''^^^4^^ 

Em ^ O de '^'ó^^y^ 

to no curso de 

de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

■«fcix' 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl: 

de 192 

2." p. $ 

6 ' Em de.. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

f^'tFy. $: "^ ^" 

. de 192 

de 192 Requereu exame em de 

toi inscrito^o eurso de JCy ^*X^t*^*^ d 

Requereu exame em de de 192 

Frequetufíaj^ L.° „ ofi."^^^,..,^^^ 

" ^ 

m inscruomo eurso ae .AJÍ ' 

Requereu exame em de 

Frequenciajio L." afl." 

7." /). $ 

d£ 192^ 
evo 

de 192 

Frequência no L." 

' l.p. $ 

<ft.' 

de 192 

2." p. $ 

Em 'I. 

foi inscrito nhjíj^o de 

de 192 

Concelho de filho de ^/pjeé''^ ^u'I^iuY/i^ '^//^^9'il 

EXAMES 
/1 

A^ dia , / de 

de 192 tj concluiu /o éoame de H^û/7rt^^'^ 

e foi ,lé4^í^r^^:>r^^ 

Média flnal ^Íj£/\J^__.<i^^i<>^y^ 

Qualificação 

Vid. LJ^/'.$^^, fl."//X 

No dia//í de /2^l4yCyt:t^ A A 

de 192 Jf concluiu/o/exame de /J/^;^/^iJC^ 

efoi ^^íy/yip,^>jx^^ 

Média flnal^J^£^/^X^ .PTtCûry^^ 

Qualiflcaqão/_//z>/ 

Vid. L.o [eófy a fl.. 

No dia J de /1 l^íl^^thi^p^^ 
de 192í, coJcluiu o exame de fyiÚ^^ 

/ 

e foi ^^2ô^Úl^uuá<^ 
Média flnal ̂ vXi V^^J^Olr^ 
Qua liflcação,  JúÁ^fl 'íS^ *£>ldAj, 

Vid. LyMipJa ft.» f'J _ 

/^ 

No dia /J de ^ ¾ 
de 192 ^''concluiu o exame de ^:^^//^^^^14^

efoi Ê! 

Média flnal 

No dia*2y/ de 

de 192~r concluiu o exaíi t^ flK-C^ fyOC ■■ 

efoi CLjQ4yrVet^CVo 

Média final oC*^Jiy (Tci4Í*xji^ 

No dia *2- / de . ■» ^ 

de /))2:^=^oncluiu o exame de <^ í^ny^t. C^ii , 

OBSERVAÇÕES 

T ■ 

A'o dia : l de ii Pi^ 
f X . , 

de ]92 ' concluiu o e.rame de [JyJ.ppji.'Ui'^^i 

I i S v^ qãt afl 

e foi ^C /l^1^ / - - i?^ V ^ ' 

Média final ^ ^ ¾ ¾ ^ ^ / " ^ / ^ / 7 ^ 7 
Qualificação ^í.'/~> 'e^^^^^€.^^ 

I'M. u'j''S.Âi.'3f"r 
^ 

No dia (f de JiA^ù<^ 

de 192o. concluiu o exame de ^/jCÍU.Jr2::íl£/^í a 

efoi 

Média final 

; Qualificação 

Vid. L." a ft. 

ÙHaltjiùam 

m:L.^lu(h' Pia fl/. 
írjfcr*!^ ^,^í: 

No difi i'^ de ^y\í)'<^c<.JtMyiA> 

concluiu o exame de Jj^joJ!CAAX».. 
No dia a de ^irz^^^^ee^e^ cí**> 

de 192 Cr concluiu o exame de J^Lc^cu 2/^t 

No dia wf/ de sèc^^^Jtt.,^ U^c^ /) 

de 192 o concluiu o exaifje de ^^Sk^u^^ U^v 

k 

CiijLG.<.J;:y^:.r 

^ ' 
, ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de Z

Média final 

Qualificação 

Vid. l." 

e foi .. t í ^ /-^Z^-Í^V 

efoi 

Média final 

^}iimficx\çm 

i-Z^-ese^ 

e foi -<í2^/^-fc<a>SiLía,íaÈ^ 

Média final ^<:^-«-c^c 

Quaiukr^rrrr 
Vid>m^^'% fl. 

.í:5»^fc-«£</' 

No dia õ de M^ l^'PTLpyn^ 

de 192$ concluiu o exa/j/ie de LÛ^é'S^A//'/^/^ 

/ -

No dja /Tde • / l í ^ ^ /̂ .̂ y ^ 
'/(' í92jcot{cluiu o /xame de '^CÍ^^LL. c.t\ 

•/> j 

a II." ^^ 

RequereW^^vamc e III f le de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a IL' 

2." p. $ 

W 

No dia (le 

de 192 concluiu o exame de \ 

ejoi 

Média flnal 

Qualiftcação 

Vid. L." a fi." 

efoi 
Média fituil 

QufifÍfiefição 

Vid/Í.o 
^ ^ 

No dia ̂  Ó de j't^i.^^yt'ty* / . 

dL^2r concluiu oÁxame de *>.̂ -^<t^<x-<>t^ 

e foi 

Média ftnal 

efoi 

Média final 

Qualificação ^i 

Pí^ ■^/^^-W 

Vid. L.o^/i^a ft." /J'/ 

/C 
Ao dta I ^ d( 

92 f 
le f /PU. ^ c 

Qualificação T-^^-wV 

Vid. L.o fíM^a n." ."> :?' 

1 

de 192 f concluiu o eiame de 

/ / 

efoi Çi^/^A^riMkct^ 

Média final Si^Jf^ ^ *^ (^^^4^^^ 

QualifimçãoY * ^ ' *^ 
Vid. L."fU^hli ft.»^ 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o aft." 

i 

r / 

i 

/ 
_ / 

«bBSBBMBb. ^ 



. . «J iHW!» 

mmmmm ■wavnfWMMPManvPMP SãHQK 

de idade de / / anos, na fura/ de J^IM ûd^/^Mû 

:W 

/ 

de Mat." n.° fl/ INSCRIÇÕES 

w í/í 

!Í<í) no c\irso de 

UJJ^^. de 192,) 

:L^i^.fs^. 

'í exame em jMde j4^V^^\.x de 1921^ 

I : 

ida no L." 

-r '$6'' 

.'7 7 
Em ..■̂N-r / de J^à 

toi inscrito no cwrm de 

' *-''â.l^Az;íá-....^.^/i 

de 192S 

Requereu exame em de'i^l.Cc^.^,^ de 192 . 

Frequência no L.° aJi.' 

■ ^ ? i ^ -^-^3= 

Fm3^.de . Jj^i^t^ly^\P. de 192%. 
foi inscrito no curso de 

"̂  " 77' 

'dkJa<M^^^.. 

L 
Requereu exame em de U\í:X:}{^..{/k^ . de 192L 

Frequência no L.° aji. 

fp. //^$7v op. JíJ$l/V. 

{cl&i^^ryy Em Z^^de 

foi inscrito no curso áe ..^..y^atr-í: 

de mH' 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." 

l ( ^ $ 

fl. 

/•<Í>-"^-

de 192 

$ 

Em tCue^^l£.é2j:ljkS^O^^ 192(/ 
foi inscrito no curso de ^.fá.(?:.!C!íh*'ii!^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

de 192 

<? de ^l£^.L£^.. Ikv^^Á^I^ de 192//.. EmJ. 
foi inscrito no curso de ..L//Ad^:dk±%r*^^'iSíri^i.^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ^fl' 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência im L." 

1." p. .$. 

(ifl.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

i." p. $ 

ajU 

f-

EmjZ J. de .^.M..M~j^í^í^^=^ A^ 1^^^ 
foi itiscrito no curso de /A.d:f / t t l''^^'^ 

. j i i :>*-?-^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. Í;MV 

a ti.' 

de 192 

f$l^^ 
A 

% Fmjh de^l^dM^l^l^ de Í92l/ 

foi inscrito no curso dbe (^J^iéI^^UX' 

Remereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." pr '$ 

. 7!iP^ 

a ft." 

2.» p. 

,>'Í2--

EmJb de 4^, 
foi insc/^fo no curso de 

'liiereu exame etn de 

"ia ^\h7 
■ ' $ 

« / . " 

de 192 

p. $ 

T 

$ 

Em 2^'bde Ã^7^ttí^y^ri^ de 192í/ 

foi inscrito no curso de nJ'^J.J^i/1 /ft> ^^

Requereu exame em de 

Frequpirifí «o LT^

■p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscriio tio curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
ap 

de 1^2 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequeticia no L." afl. 

1." p. $ 2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.« 

;." p. $ . 

<i H.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

. . 1." p. $ 

aJi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
nji. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.' 

Vp. $ 

aji: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame on de 

Firquencia no L." 

l.'p. $ 
afl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. ..$ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.^ 

Em de.. 

foi inscrito no curso de 

liequeieu exame cm . de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reijucreu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

l."p. $ 

afl. 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

n rtf 

Em df 

foi insd'ifo no curso de 

Requefeu exame etn. de 

Frequência no />."• afl.' 

l.'p. , $ * . 

fl il 

ii 
^^^ 

Concelho de 

de 192 

de 192 

2." <̂ . 

de 192 

de 192 

No dia// de Á^CCÍ^^ 
de 192 C/concluiu .ó/exaine de /^u/^///j7ííp/i. 

7 
efoi ,/Í£^^pP^7^Z>c^í^ 

Média flnal x^t^û//y€^ y^^yíPcÉc><rT^.^ 

QualifitaMÕ 

Vid^íjj .5afl.'l(% 

de 192 

de 192 

2."p $ 

de 192 

No dia/Ô de /zt.^77v /? /; 

de 192 ff concluiu o lexamv de À/^£^£^í.^íHy*^ 

..yx^oryir'^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Çualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi ^7/'}.^^ 7Z^^<^ 

Média flnal /7/iJ^u77l^ /T^^ZZ^cyy^^^J 

Qualiflcaç{to77*wy'f^^ 

Vid. L.o (TUU ■ a fl.Y:Ç^ 

No 'din /O de UJi^pí7ip.^^l^^^ 
de 192\í/concluiu o exume de (^^yí^ii^PPt ^^^ 

[I 
efoi /Uyjyii^/yipuv^'' 

Média flnal , / / ^ ^ ¾ ° 4^^^Ci/^ «^^ 

vik^^r^ a^fl."3^7/y 

No dia2Jl de í^^^A-^-f ^ 
, de 192Ó concluiu o exame de 0^^^^ c^p^^^

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

de 192 

o « ^ M 

efoi /U^/^^^^^'i^^^^^^ 

Média final / 

de 192 

I Qualiflcação^ / 

. L.ftuLya fl»p^g^ 

2" 

de 192 

<? 

de 192 

de 192. 

No dia de 

de 192.j concluiu o exame de...zfZ^!r;^lj(^'Oi„ 

' Jj' X 

e foi ^^/yM^.^ta?^^^ 

i Média flnal ^''/^,Ç 

ÍÍWL '■ Qualiftãtção "■ tf-ijs^í^f . 

^ \vid^j.o afl.' \^'^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de H 

r» 

2." p. $ 

î_. 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L." afl. 

efoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L.o a li: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ti." 

, filho de '^á/^ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 amcluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. h.o a fl." 

^ 

OBSERVAÇÕES 

I .■■■ 
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j,i,ii.Mi«ii»j mrmrifiiim 

r ' 

le Mat." n.° fl. as 

de idade de ̂ i\ anos, na fura/ de Kc^^n^ 

I N S C R I Ç Õ E S 

dv 

çritu no curso de / .̂ . 

" 4 ^ < ^ : V ide 192 y 

U exame em dr 
t^t 

de 192 . / 

afi.^ meneia no L.o Frequenfiia no L," ■ Tf//. 

■h:m //} de íí^^í/U^Í/y^ ^^/^^

foi inscrito ntjjtrift) de '■[Jí lrJ^- ' '^^^^^^^^^^^ / 
1:-^ kÂi 'JéUiPi/'a e.J>Mj 

Requereu exame em de 

T^l^t '^1L^ 

^ del92^ 

Frequência no IJ." 

I^^^.JJMJ^

a ti.' 

ú^ 
2.<^p. '$^V. 

FmC/^de ( ^ ^ - ^ - ^ ^ / - V ^ de 192^ 

foi itjscrito no curso de liJí/t^t^^p'VV^ ^/¾^ 

Requereu e.rnme em de 

Frequência no L." 

í." f.//û$jAl 
a fi.» 

de 1921! 

2.<^ f. Ju$íA> 

Em If de Ù^rd^.^^ 
foi inscrito no curso de 

J 
Requereu exame em. de 

1927 

de 192 

Frequência no L." a fl.' 

J.y. é^$i^ 2." p. $ 

Fmf de JjJ,ír 
foi insciito no curso de 

Reqi^ereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $. 

r*^.. Ãe 192// 

de 192 

Em 4 de. 
foi inscrito no curso de í ^ „ . 

fíK.quereu exame em. de 

de 192>/ 

nÁu 

de 192 

"}). $ 

Em f de 

foi inscrito ni») curso de 

Frequência no L.° 

y ^ de m// 

de 192 

Em ^f de 

foi inscrito no curso de 

..-/ - / 
Requereu exame em de 

Frequência no L." 

<:\y defl92^. 

v ^ r / / / /^¾. 

de 192 

Em S de (JJí.iM^J/^ de 192 \ 

foi inscrito no curso de Jj2. û'j'lki^^i^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." fi. 

afi." 

^ . . ^ - > 2." p. . $ 
, i : 

■y 0/=^ 
,^-^^1,^^.- .5,^3^.^ 

Em / de (ÍÂt^CZ^^hx^ dg 295V 

foi inscrito no curso de /^Kf^£r^í<t<i^ç^y' 

$ 

Em l{ de {jJtO/l^^f 

foi inscrito no curso de Jt 

A 
/ 

Í92^L 

Requereu exame em de 

Frpquenciq^tí 

de 192 

Reo^'ereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em 2^ de (^Mí^-^-^fe^ZM-' ^de 192V 

foi inscrito no curso de S^S^.£d!.f±.JÚir'^.....Â^ 

i^-i'i'irl^^r:. 4zyí. _.L 

Requereu exame em de 

Frequ^fícm~noL.ó 

de 192 

6^^--^¾¾^ Em 2 ^ de ^^^'Ht^^pd^^in^ . de 192 \ 

foi inscrito no curso de Z^^'&ù £1^^/14^ /Co 

C'^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

de 192 

$ 

Em Z de (J^^U^Ut^^ de 192(

foi inscrito no curso de ^'^të^^cf^^cç^t C^ 

n-
Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

< ^ . 

de 192 

5.» p. $ 

Em 1 de (Lk^^lc^^U^ de 192 \ 

foiinscrito no curso de ÍMée^Zía^ <^^ ^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." <t flj 

de 192 

' Em. Z de ((k^'i.Jk<s,K de 192 \ 

foi inscrito no curso de /1^/S ^ip^z'i^ 'a. <K^ 

Requereu exame em de de 192 

fl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. $. 
"fi." 

2.^' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

. l.p. $ 

afi.' 

2." p. $ 

Em de 

foi inncrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Freqtiencia no L." 

1." p. $ 

afi.\ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame ou de 

Frequência no L." 

1." p. ^. 

afi. 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Fequencia no L." 

1." V $ 

nfi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame rm de 

1'requencia no L." 

/." p. $ 

afi: 

Em de . 

foi insd'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 • 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

^■" P $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Frequência no L." 

I." p. $ 

de 192 

y." /;. $ 

Em dl' 

foi iiisci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no IJ." afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

:*_-! J... . - U J g B g W ^ 

Concelho de , filho de JUHJu^p 

EXAMES 

jneit^ Ircj/Ui^ 

% 
i 
17 

)1 

No dia ^ de / ' ^ ^ . Í : ^ ^ ^ 

de 1920 concluiu o exninr de 

e foi A^Y^ZA^ irtDL.£><.^ 

\ Média final / 

j Qualificaçãí 

I Vid. L.''fííífh^f^a li.* A 

ifo dia ^^' tia J de .A^^L^^^t^ 

de 192 S concluiu />/exame de (£444^1^^ é^ 

( 
M) 

Média final 0/m^ ,yaJ>0 O^) . 
Qua]l/i'i iJLtiTiI ,. /M \íxn '<■* I'^.:rta'£c^ 

Vid. Ù^^.'l^/fi.'' 

Xa did /r de /ííu^^^t^n^'^^^^ 
de 192U concluiu o exame de 

efoi /u/ypi^'yj^*^ 

Média final / 

Qualijlj^!jji„uu —T^ ^^11.1.1^ 

Vid(j^lí2*4o f/a fi» S/í^^ 

No dia 1^ de ÍÓU^^UAA.^ 

de 192 b concluiu o exitfpe ile 

« > 
Média final 

Qualificaçãc 

VidS.L." /ù^/a fi.' ã^^L^ 

No dia IV de )3^— 

d^ líj^Qconcluiu o exaiíie de 

■L^t^u-*^ 

(KfLi, C-f 

Média final ot^^ ^ ' ^ *^^ 

Qualificação/ÍA^A' 

Vid. /.." láMa fi." *3/bO 

ÍO dia de 

de lé2, concluiu o e.vame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 

No dia ^"1 deypAyCi^^ 
de 192'í^conclniunJexame de cyC(^j.yp),,''^^^ 

efoi ^^/HyO^T^c^^ 

Média final / ^ ^ X ^ 

•Cí-*.-* No dia J. 6 de 'Y* 
lie 192 f eoncluiu o exame de 04À, C-t^tJLo 

l 
efoi CVh~4.^rv oc cLo 

Média final C^im^ (>^* 

Qualificação ^ Z^ML^ 

Vidy^JU^TfjÍfi* / / 

*'IX-* 

Ao (//(/ v: ô de ÍCt 

de 192 "T ciuichiiu o eXahne de 

Média final 
s 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

Mo dia de 

de 192 concluiu o e.vame de 

i 

No dia 1*1 de t.^^U^ ç'^ 
de 19^"^ concluiu fí/exame/^ ,.,^/^^^^^ i^^ (^d^ 

efoi 

Média final 

Qualificação ̂  

Vid 

No dia JÙ de I/UAA^ ' ' " ^ / 

de 192 f concluiu o exame í/e,.^_/7^'"-vt-

e foi 

Média final 

Qualifi 

<-c 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi ■ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a n." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ff. 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.> 

A'o dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

' , . _ I 

/ -1 

'•7 



r de Mat.^ n.° 

/ / de idade de //A anos, natural de 

INSCRIÇÕES 

Wi de ( ÍAliPt,^'^, de 192*] 

hniniii no curso de.. 

'ÙV^'^' . 

^í<]a.ã á!^ 

if ^ ip^.ai>%. 

veu exame em de 

heiicia no L." 

'dû$H/ 
a fi.» 

— r ^ . » p. 

de 192 

$ 

Km Aod^Àe^C^hyl^'^pc/j de 192'j 
foi inscrito nof^curso de Pt^'T^ty'ifl/Z),:"! 0r 

/I 
me Hequei'eu exame em de de 192 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a 0." 

í." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ ■ 

afl.o 

, Eiyi de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exatne em de 

Frequência no L." 

. l."p. $ 

« / . ' 

de 192 

de 192 

2.» p. S 

de 192 

•) (I 
V

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

Qa 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inucriío no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

í." p. S 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

de 192 

5." p. $.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." o. fi." 

1." p. $ 

de 192 

. 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no IJ.'> 

l.^p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a ft.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° afi. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reque)'eu exame em de 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.» 

2.« 

de 192 

$ 

Frejpiencia no L." 

1.0 p. $ 

a fi: 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° afi. 

2." p. $ 

de 192 

:?.« p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame on ile 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.'' 

1." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

f p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." 

/." p. $ 
afi.' 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $. 

de 192 

o " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

•j " 
/'• $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

fp. $ 

afi.' 

de 192 

$ 

\.^ 

Concelho de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a li." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

''foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a II." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média fined 

Quídificação 

Vid. L.o a fiy 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média fiiwl 

Qualificação 

Vid. L.o a IL^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

/ 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o afi: 

No dia de 

lie 192 concluiu u enime de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fiv 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. 1^.0 a li." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

, filho de ̂ ^^hm^^Pi^ •^^^/t^í^^ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a f. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

OBSERVAÇÕES 

ii 



N. No me 

- 1 — 

de Mat.̂  n.° fl. 

/ / c/e idade de // anos, natural de zi^ffíyVJ^ 

INSCRIÇÕES 

U/í 'Ur Jc 

cnto no curso de M 
/ 

teu exame em 

tenda no L.° afl.» 
$j^ir' 

^ ^ 

de 192 

2.<'p. /$j'^ 

 ^ ^ 

Em S^e ífiU 
fiii inscrito no our so de 

Requeieu exame em (M de J^fi/!^ffhfr^^ de 192 U. 

Frequência no L." 

íTp.—f^W^ si^ 

Em J. L'de ^ . . . . - ^ -

foi niscriio no curso de ÍÀ Li^'i 

de 192^3 

/ ^/r:/:lMl>t^ ¢-^% 

Requereu exame em [ ̂  de V^^^A^. de 192, o I 

Frequência no L.o c^.* 

^^ji/wt^r"^ ^^_ 2.^ p. IJ$LV 

.y ^ : : ^ 

Em , [^ 

foi inscrito no curso de 
t 

de 192^) 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

de 192 

$ 

Em í / de (JJ^LLÈJ^ÍO^ de 192^/ 

foi inscrito no curso de /1^^10^:^00^^.^^^ 

Requereu exame em de 

Frequenniq no L.» ^ ufi." 

de 192 

2.'' p. $ 

Em (^ de (jJtyU 

foi inscrito no curso de . /i 
y^hû./Y^rrt^} 

Requereu exame em de 

h\equencia no ÍJ." afi. 

de 192 

2." p. 

a /'•\^rL<;-tm-l^i' 

Em c' de (J^^/!<M£á?/:yrV A de 192// 

foi inscrito 'no curso de '^/^^.d.^hl>Z<iCifr:3^ <Pll!r^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

2." p 

de 192 

$ 

'.n'::^? de 19. 'd Em ?> de L f e ^ í 

foi inscrito ?/^670'S(rtfe^ít<^'/^^^:^^/^/^^-^^^^-^ 

Requereu exame em de de 192 

1" 'reqpsnaanoL:": 
\^/ 

Em 6 de (ÍMi:h<tr<Í>>^ ^ M ' 192Í, 

foi inscrito no curso de Ú::.J^.^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

foi inscAto no curso de 

Requereu exame em de 

Fi'equencia no L." 

r 
afi." 

de 192'f 

de 192 

2.» p. $ 

Jl<z^ 
jf^ 

^ 

Em i de //yuí//^. 

foi inscrito uocuxso 

/ / 
Requereu exame em de 

>p de 192if. 

Frequência no L." 

:»p. $ 
afi.' 

•J a 

de 192 

p. $ 

*^Cí*"^^^^"^í^^\^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência iio ÍJ." afi' 

1.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.v<ime em de 

Frequência no L." afi." 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.« afi." 

1.» p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<̂  a fi." 

t p. $ 

de 192 

í>'i 

de 192 

$ ■ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." .p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ -

de 192 

de 192. 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 192 

Frequência no L." 

fp. $ 

nfi.r 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi."" 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

]." p. $ 

afi.r 

• Ehn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ufi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

FVequencia no L." 

J." p. $ 

afi: 

de. 192 

2." p. ■ : $.\\ 

de 192 

de 192 

2.'p $. 

de 192 

de 192 

2."? $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

. de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

V 

lt^\ 
tr 

■■■ww»».Wi'.iM 

-''«MllilIMiPilllliii 

ri ^4w^^ / ^ ; ^ / / ; M - Concelho de , filho de ' ^ / / ^ 

EXAMES 

No dia//c^ de 

de 192 C/concluiu /> /exame de y^^: /^ / /^ ^ ^ 

Média 

.■foi /í^rVuai^^pJ^ 
ia final ^4^ f'p^ .^í/Zz/Zi^/^^^T 

ijivaçap 
Vid. h / ^ i / y t fi."Z//^^ 

\a//û de (/pp/lZ/^ 

ne de 

4\ 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia, 

de 192 Y eonehíiii o exame de 
on? 

-

efoi MHÛ'^<^^^ 

Média final (^dX^ . ^ ^ ^ ^ Ó ? - ^ - ^ 

Qua lificatfio—rf^H^Z^"^"^ ' 

vid.U^^'S'Sl 
, / ^ - - - -

A'o dia / f de JVcí^iyi.^ A 

de l92J~'concluiu (/fxnme de AjUó /^^U^ 

r~7 ^^'YV^ 

efoi ^ / lA^U.yí^^'^ 

MédiMfinais^m^k^ yatar^^ 
Qualii 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

-V 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» a fi." 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

i (■ * No dia ^/ de T U ^ A ^ A 

de 1921>~concluiu p/exume de ■^M.^/ktyi^^ 

efoi ^ i ^ Y.k /í.t:-

) 

Média final J^jIufA^iJ lí^^ 

Qualificam) 

Vid. B^ I Li ' }a fi." .^-^:^¾ 

'- / 

^ ^ . . . . 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia ^ de hTo 4^£^l^py/h^ 
de í^'^ coUcluiu o exanií^e C,'í/tft^y^CJ(U''i^ 

e foi 

Média final 

Qualificação/'' 

.Vid. L.""' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

^û^ No dia ^ de 'ÏÛY 

de 192 à concluiu o exame de < í ^ ^ < 

e foi 

Média final 

Qualificação'J^f4'j^'ff^^ 

Vid. L." " ^ífi." M"^^^^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

é foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.« a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. fj." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. fj." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

OBSERVAÇÕES 

-

_ J 



'»^mtmmmiif$mm^'ttift0fit9iitii9fii'^^ 

'J- u / / ^ . ^ 

J •^ms^sasss-

6« / 1 hlome^ t(^U ^e44Mi^ iù^/rH^^iO/ de idade de //(j anos, natural de ^ r^^/iùi/^t 

de Mat.' n.° f l / INSCRIÇÕES 
\í 

ít)i de .1: ./:/../.:/; 

Itío no cíírso f/e ^^::1^¾^. 

re» exame em j di

de 192^ 

de 192. 

fffencia no L.° afi: 

2p. r$é^ 

Em /t de 

ioi inscrito no curs 

de 192^ 

Requereu exame em /1 de ' .^ .̂,-¾ í/e ÍP5v 

FrequênciaHOLA aji/ / 

1.p. fsh^ ^^^^■'v I'm 

. ^ Km de i^l^í^ftj,d^^>> de 192 "y 

foi inscrito no curso de "f'^'V^ é^.4Î. Z ^ ^ ^ - V " ^ 

il£^.Ú4.} 

Bequereu exame em de de 192'/ 

Frequência no L.° a / - " 

^ _ f t 

Fm de ii'^^fjS^Î:^^:!'! de 192^ 

foi inscrito no curso de Mi^J....,^í<fúkr.ik::1tri^. 

tJ:n2.'' 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." ,̂ a //, 

Em f de cU^M 
foi inscrito no curso de ,_ 

.Hi ha 11^ 
/ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

/ 

ajl.^ 

de 192H 

de 192 

5.» f. $ 

Em /Í de ( J / H M ^ " ^ : ^ de 192 / 

foi inscrito no curso de ^j/Ui^ti^^l^t '^^^ 

l i t ^: v r ? > / / 
/ / 

Bequeiru exame em de 

Frequência no L." ^^.^o JL^ 

/." j). $ 

de 192 

S 

Em y / de. 

foi inscyito no cjirso de 

'quereu exame em. 

FrequrnùiLomX.» 

de 

^ de 192^/ 

de 192 

a fi.' 

2." p. $ 

.x<.2:<î.,»fc 

fJ 
Em 7 de MA.Í 

foi inscrit/ noj^rso de 

Requereu exame em de 

FrequenciornH L." rTafi.*. 

de 192(/ 
M , ^ - T * 

de 192 

. " p . ..$... 

Em / / (/cv ̂ ^/^/- i^í^l^-^^T-^ 

foi inscrito no curso de ã/..j!.::.Ú.J'^:.'Â:J:. 

Requereu exame em de 

^de 192£/ 

de 192 

Frequência no L.o -—f̂ f" 

1." p. $ y^^^^y. 2." p. $ 

Em H de ÚLít/Cp^a'^ de 192*/ 

foi inscrito no curso de C^ê^^/^ti*<Sht'/r^r<4::^^ 

Requereu exame em de 

FrequofTVÍÍf tlô L." "Jl 'M ft.* 

de 192 

Fm if. de CÍ^L t irÚ,*^u Je 192^/. 
foi inscrito no curso de '^j^í iCrl^Vl^t^t^ 

Requereu 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de de 192 

$ 

Em «^ de (i/Ct4Í^t:\^ 

foi inscrito no cwyo de 

/ 
Requeieu exame em de 

de p2^ 

de 192 

Frequefctf^no L.° 

l 

[n^^ Fm Z/' de 

foi inscrito no curso dc'^k/^ypii^iZ^^p 4^ 

le 192 V 

A. e^ 
ei I Ê^yf^A^X) 'f' 

Fm f de C/X^JtZ^JÍ<A> de 192^' 

foi inscrito no curso de ^ /*^ ^ c»-«.-<,-ĉ  e^ c^^ 

Requereu exame em de 

Frequeiieia.no L." af 

2." p. 

de 192 

$ 

Em ^ ... de (LlxJi^:^^ de 192 ^ 

foi inscrito no cur^ de r:í^^í^'(S «̂  ^^~^ 

Requereu exame em de de 192 

. CF 
Frequência nO/L.'^ a jl." 

í K -

Em/S de HÔAM,^ Ut^ de 192 

foi inscrito no^cjixst) de j^-é^p/vi-t-C-i^-^cc-

Requereu exame em de 

Frequência no L.'> ^ a fl: 

de 192 

^.'' p. $ 

/ t Em ^ 5 rff ih^iZ. 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

J£mAÛ de Ji ey(^ 

foi inscrito no curso de 

í 
Requereu exame em de 

ey^vtj^ Í M ^ ^ de. 192 

de tPciJe^^í dit. 
r 

FreuMrm ia no L:'*

p. $ 
reoMm 

Q 

de 192 

4>.<' p . $ 

Km ^ 0 de Ji «r»*^^ 

foi inscrito no curso de ^7 &■ t. 

Requo'eu exame em de 

t\equenciu no L.° _ , ^ d Jl." 

de 192 r 

de 192 

$ 

Em 10 de 

foi inscrito no curso 'de 

,/4Aé^ Cf' 9 ^ u i - o ^ . /■-» s: 
Requereu exame em de 

••7 ■■ 

Frequência no L.o a Jl." 

1." p . $ 

de 192 

->.-8."p. $ 

^y /'■'^ v^ t-

Reqtiei'eu exame em de 

Freatuencia no L." 

de 192 

2."p <? 

En,, ^ ,le ^^t<XZ 

foi inscrito no curso de^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Freqttencia no L." a li." 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

- ^ 
Em ^ i de Í\ÃZY) ^^^ de 192 / 

fo^nscrito no curso de f ft^<t-«-^> ^S^' 

Requeieu exame em de 

W ? ^ r/, 

7^ 
Frequência no L." 

I." p . $ 

«y// 

de 192 

2." p. $ 

ç',,, 'CS Em^^de fi'lU^ 

foi^ inscrito no curso de - '̂ 

láf 

/ l - v ^ <L-*-<^^*-V. 

Bequereu exame em de 

Frequência uo L." a fl: 

1." p. $ 

.de 19. 

de 192 

2. ij. $ 

Fm de 

foi inscrito )io curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl: 

1." p. $ 

df 192 

de 192 

2." p. $ 

'■■'""■;;■ -^^^^^í^JíS^ 

Concelho de ^^/J^p^^ri^''{í2r^^ , filho de aéo^ m Jf^ ^ 1 ^ / r> / ^ ^'^^t:^4^^y 

EXAMES 
de 111No dia / / ,., . ^ ^ ^ , - ^ ^ , 

de 19^ í^concluiu/o jkcanw de J/^^t ^c*. 

'efoi iPÏ^^'ViP li^iL^t^^ 

Média Jinal ^ , m</^ií^^ ' / '^¾£rVz:^ /^ 

_. '2- f \,i //" 9 
Qualijimçaò /C'v 

Vid. íjd U a Jl.^Zfji£^ 

No dia // de UUZi^ 

de 192 6 Címcluiu o exame de 

e foi ci-^^n,^V a^ ííZ-f7 

Média Jinal oCeÂ /^OLJ/I,IU^ 

Qualificação / 2 - < ^ ^ LAJÍA^^X^ 

Vid. L, ÍMD. a Jl." 

yi^yL^<- c^aw 

No dia^/í^ de 

de 1921/eouehnu/o/exau(e de /V''^ 

<'foi Í::Í^/P7^p'^í:Zi<ti:; 

Média Jinal ^yÁ^a^%.^ ./y^oJLp.T^J 

|) Qualijicaci 

^'id. AIÂÚ^ a Jl.»^Z/ 
_ - i _ , - - ' . ' ■*,■• 

f-. uCCÚâ.^^./i^T^àK^ ■ ^i: 

.Ví̂  dia J de 7^iA 

de 192j concluiu o acame de .."Li^/nULA.^ .^ 

íy 

efoi X 

Média Jinal 

QiudiJÍ£a*;n«^ 

Vid 

■KO^ 

No dia Jc S de - - ^ y - ^ - í ^ » ' ^ 

A^ dia Ja de 

de l^^O concluiu o el r^Ui4y^^>*^e£<. 

efoi 

Média jinal 

Qualificação / ^ 

Vid. L.o/Z^.^a 

/ 

de 192^ concluiu o exame de (^^/^^éj/y"^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L L.o'iuL yj,( jl." If 6 

lAy^L^v No dia / í de 

de 192 J conclu in y <^ime de H.4^ 'V^XIAA^'K^ 

íÁiA 6y\.iyÍA^\ríÁ ( lyy/í^L.^f^^iy ■>-V-U--t «« 

iJa fl* ^ / ^ 

No i dia /ê) de Lt^^t^i^ /) 

de.l92íryfmclniu o/^.ame de Ji/^^^y^i^iyCt^y

à t t t. 

efoi /^f pîyP/l/^C^'l^ ^ 

Média final ^j.4f^^.C^ i/^ '/1^4^^O^^^ 

efoi A^/"lA^ irû^^^ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o Qjn «Vo y/.» / / 2 ^ 

No dia ^i^ de (^X-^^^^-v-fLc» 

de 192>} concluiu o exame de (tticuMct^JL» 

OBSERVAÇÕES 

Z2. 

.A-'V-I J - I / V M I 

Média final 

QualiJicação 

Vid. L." flA 

JO/ fZ.^^-'tio-^v.sJT-^ca-'^^^ 

.' a/.* Cf^ 
r 

^¾ dia c^à de J^U^Lc^ 

exame 
yy -——«^«--^ 

de 192J concluiu T T exmne de ( ^ ^ t 4 ^ < - > , - » « ^ e » 

Vid. 

■ i/ 
No dia de > ÍIL^Í 

de 192 eoiiehiin o ixume de 

e Joi^L...^ 

Média final í t 

I I LL.L 

Qualijicaçãi 

Vid: iJ' 

'*-r-

a Jl '^S^ 

Média final /z:^^^^..».^/^/^ <^£iJ^. 

QualiJicação^ ^ ^'tf^^j 

Vié.U'If'L^UTjl." /^^ 

iS^-Zi£^<P 

No dia (TV de Ví^ /K^^^k l^ í^ -v^-V 

de 192 'Pconaíuiu o exame deCc ^44^'i^'ûr^ i 

> -
e Jot 

Média Jinal / 

QualiJicação -'■ .̂á̂ r? 

Vid. L.o . yv í̂ Jl." Sà 

î ^ ' ^ ' ^ ' i ^ ' ^ ^ " " ? ' 

ID 

No dia A A de y^\\yjlXo^ 

de Í9^\ concluiu o emme de Q Í J A Í ) ^ 

e foi rU :Á .^xxs^x>-^c to 

Média final r w c í U x ^ r->-«sMl«-x.x^ 

Qualificação 

Vid. L.of\e^i. aJi."lí:L 

/^-^'VXv oL * dU ou - C t A v v w 

No dia ^ 0 de r^,^JÔLo ^ 

de líj^ij concluiu o\miÁe í/e b/T,t^aioc;,n<aA< 

efoi (^c 

Média final ^/^ ^p£c^ 

Qualijieaçúfr^ 0\y^ 

Vid. L.o 

c.foi r. 

Média jinal " ^ 

Qualificação 0--^-^^^^^-^. .^ , -^^-(^ 

Vid. L.o (IzJ'a fty 3L 0^ 

No dia l ^ de i^A^aZdyU) 

de 199A eoncluiu o e.mme (/eQinvvv%< 

efoi f^aA^/ i r<x<íXo 

 ^ Média Jinal/jzt/A^ COaXcrx^ 

■m^é^t^^QualiJicação / í ^ c f t ^ C ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ — » 

Vid. L.o ^eM). a\ 

/ 

Ao d ici /^/^de ^J^t^c.^y'^J/Q,^ 

'e 19'^(J eonehiiu o exame de 

e foi 

Média filial 

Qualificuçãu 

Vid. L.o I 

i A í t t : : : ^ 
^ 

O^ 

H « H J 

t 

/ 

No dia 2 ^ de ^ A < * X A / Í - V 

de 19% \jonrluiu o exan 

àrtj(-^V>Cv*-<-^ A ^ ^ ^ 

e de ^X^ASÍ, ^.t^JLu 

e foi 

Média final 

QualiJicação^ 

Vid. L.o 
./ 

.;í 

% 
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Nome 
' ■ Oh Z . if Tyr — p—' 

de idade de anos, natural de /P^in/^ ^ 

I 
de Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 

de .e^r^: 
ksrrlt" no curso de c / i 

\ip . ^ ' i^ 

de 192^ 

men exame em / de /_1k. >v p'. de 192jt 

^lencia no i^.^ 

■%»■ '-,-\' 
yap 

2M ■$^y 

Km. JO de (Ui^tA^i^^ de 192) 
foi inscrito tio cur^ de ^ £ ^ ^ ^ ^ ¾ ¾ ^ j ^ ' ^ l k * / ^ 

liequereu exame em de i-ri 

Frequência no L." 1 ajjf ' 

1." p. T :̂̂ "^ - ^ 

le 192 

Em [de ii^U lu4^S^^ de 192^ 
foi inscrito no curso de (JJ/^i^P^M^x^ iS— ̂  

Requereu exame etn ILde L 

Em ^ de C^i/i^^ de 192 î/ 
foi inscrito MO curso de'^^YrÂ/U^íii2,<k> 

Requereu exame em de 

^y*-

de 192 

Frequência no L . " 

ihn h de (lárlt/àM^V 
foi inscrito no curso de A/j^/^/ 

Requereu exame em de 

Frequência tw'L." ,.^à fl.'... 

l.'U** ig "•̂ "''"'r? ». ̂ ,.>é^'2." p. 

e 192^ 

Em - / / de yJh^ 
foi iiiscrito no curso de 

de 192 h\ 

Requereu exame em de de 192 

V£<pí^ficíã~ no L7' Ji"^'^ 

p. $ 

I V / de ^/^/H< Em 

foi inscrito no cur >'so de ~n/Pt'£>i^t^t.<^ 

de 192 Requereu exame em de 

de 192 f 

'yUVu*' û^£^ ÛI4^^?L£'^ l^^t'C'i^^ 

Em J? de (JJ^^l^/^/^é^^&t^^ yÇde 192^1 
foi inscrito no curso de ..jQ^.é.j^::1<.:íd(rdk::t^..../ír.P..':. 

Frequência noJ^Ji,.,^ afi

V p. ///$ / ^ 

{yivU^ de 192/ 

. /ll$l^ 

Req 'Quereu lexi (xame em de 

Em '■ de _. .^^ 

foi inscrito no curso de 

n 

0./1...^^)..1^^^^^.  

Requereu exame em de 

.de 192^ 

de 192 

Frequência no L." _a //." 

1.0 ^ f$//V. ^ - ^ ^ - 2 . " p. ÎSI^ 

Em J) de (p4:l 
foi inscriio no curso de Ç-

f/ 
Requereu exame ene de 

Frequência no L." 

Ij' p. $..... 

afl." 

de 192^/ 

de 192 

2. p. $ 

s X ? . c ^ -

Frequencia no L." 

1." p . . $ 

afi.^ 

de 192 

2." p. $ 

a 
/ ^ 

Em 2^^râJt 
foi inscrito no curso dj 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

Te 192 )> 

de 192 

Em l^ de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192i 

de 192 

Frequeticin nn h" 

1." p . $ ^.« p . $ 

* 
Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a n.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

/." p. $ 
aH, 

....môd.4'^ .^J ^if 

Requeiru exame em de 

Em ^ de (jLdi^^fjy^/f^.dem^/. 
foi inscrito m£urso de (^<uíSdf:Ltft*^í^^.^^^^^ 

de 192 

Frequência uo f'.^_^^^_^^.j„^^fl.'' 

1-" }>■ * /̂ S^^ '̂" S 

í 

Frequência no L.° 

/ 

de 192 

$ 

Emí^^de /h/M^h^A de 192 é 
foi inscrito rn curso de V ^ ^ - A ' H ' T * * ^*t-- ' 

y 
Requereu exame em de 

I&equeticia no L.° , _, afl^ 

..2."p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requo'eu exame mi de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl. 

j^:. 
.**J«^'*' 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aflr 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Erequencia no L.° 

!."p. $ 
a.fí.' 

de 192 

2.^' p. $ 

de 192 

de 192 

2.^' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." V $ 

nfi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.^' p. . $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L.' 

/." p. $ 

a fit 

PJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.' 

1." p . $ 

aji. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." QJI. 

J." p . <? ^ ^ , 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $

de 192 

9 " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

•■> " ■■ $ ! ' ■ 

.de 192 

•j " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

p. $. 

mmamm mm 

Ë Concelho de P^^//l/C^/ , filho de Ï^J^ çJ^Ui 
í^ 

EXAMES 

iVo dia // de J H ^ C 4 ^ 

de 192íf concluiu olemme de ^fLOO'>V(l/^^t^'^ 

e foi 

Média final 

Qnalificacm

Vi 'id. L.>^/íiJj r^.////Z 

No 

de 192l/'conclu 

> 7 ^ 

diaJladetvc/Jyt^/J r .\o dia / ^ de A/Ml^yyjjp^ 
ame de /(^<^^Â^l^^^ 

No dia •'/ de fhÍ^U^U 
de 192 § concluiu o exame de Aj^Ll^kiyU^ 

efoi '^Cã.M^u^i^rth' 
Média final ^/Ji^J^'Xé /ati/Y^J 

Vid. £j!^(^i' )a f.» ?-̂ J 

= = = ^ 

"U 

efoi ^^/^yl£^7^^:^/^<J 

Média final ^^^■í^t^^<^^ '■irt::í//i:3^7'^^ 

Quulificaçãg^,J^!j2::2~i:':*'''' 

^—-Jl T 
No dia /ô de JlP.7^/7íl^í^ 

de 192 ilf conclu ii(o__fixatne de 't^^^f^'^^^"'^'^ 

efoi ^/ptf^'T^^^'^ 

\ Média final /IJ'XC í.^^Cl:t>n^^ 
Qualifica(;ão /t/^Ais^'^tt^Cc^ 
Vid.(1^^'^"'mfl.' / í p 

de 1921, concluiu o exame de é/^^^^^^^^^^ 

efoi a^i'I^Û/î^û'^ 
Média final MXf .VU^CnT^) 
Qualilicação j vuíi GtçjíU^ 

Vid. LÍMl^ly /a fi.' b^^ 

No dia //de 7^ 

de 192^ cottcluin o mame de 

cLt^ íí2-^^« cC<^//e/ /d,^^ 

e foi 1 «^F^^^'^^va, oLf, 

Média final "hUl^^ (yc^IL^i^^ 
Qualiiica(;ão/^^^**' c^tA^t.*^*^ 
Vid. L.o/U^^.yfi.r j / SI? 

aas-E-RYj^çõEs 

/-V 

\ 

No dia<^r<te Oíyi/'^''"^^^ /^ u 
de 192 Çconcluiu o exame de ^^yCv^^^i^"*''^''^ 

efoi /U/f/VU?A/lí^^^ 
Média fitial I -

Qualificação ^ .̂_—— 

Vid. L.o mU)fa fi.''/fl^^ 

de 192^^concluiu o exame de DÇi^i^ íit c"' 

i 

efoi CiulnA^nrCO:/ho 
Média final 6.^l4%^ ^yolvTf^ 
(}\\\/Ç\\ iii|iTii j i j f i i^i^^ '' ^^f^i^ 

j ir 

efoi aJuy^^^^ 
Média final Cf^^. 0^.>M^U^ 
Qualificação y^U^Cf<^ ^^t^^^<^^^ 

Nò' dia'^^'ade */*^<Cu^ A. 
de 192 T concluiu o /íame de i — ^ ^ «,^^-t-t_i 

No dia de '.TZZTi JL 

de 192 ' concluiu o exame de ,MípU^^ 

efoi iyLí^.UU..dza<:it^ 
Média final Up^Uy^ 1^Í:ÍÁO..O^: ^ 
(^ualjficação > &^ 
Vid/^'' / 'afi.^ ff 

No dia 

de 192S concluiu q/exame de 

No dia ^Vde Kh/rc^pyi^n^^ 
de 192Ç^concluiu o exame de (/(■^^■iA''H^a^, 

efoi ^Ri^Puiyp^yi?^^ 

Média final M^Í^ /Í^Z«'^^ytí<? 

Qualificaeiã^ 

Vid. L.H 

V Cy-ou y LA- CíyCyV l^O-A^L^ <v 

e foi 

Média final 

Qualific(xj^ijju (. I I . - w . 

Vid. Ù/H^llfi.^ izÇ^^^ 
/J ' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média fined 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

de 192'Ç^conduiu o, exame de''^4iiJtHya^^'09^'m\ 

efoi ' '^í;^<Z^2^/^tf^^ 
Média final / 

Qualificae' 

Vid. L.o 

No dia. de 

de 192 concluiu o exame de 

U 
e foi UL l: tIZ 2^1^i y 

Média final  f,.J^J^^ -4^^ 
Qualificação Iv^óúr:^^»^ 
Vid. Lo /xii-ío a > í . * Í ' > ^ 

i / 

J^ 

No diulí de^M'^Lt.*^ 
de 192 6 tíoncluiu o cxf/ifie de - w / A H - Í X ^ 

V 
,^-0^ I 6ct''*-'*-o ^ - ^ £/ 

'K 

efoi ^J^f^U-^v-Q «t» ' 

Média final MJ\< ^ajlins^ 
Qualificação KUÂ v.^/ c-<̂ -*>̂  
Vid. L.oflMU H.^ f^C 

^ ^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

1 ^ 

■ : 

I I 



Nome .^Tâi^J^^l'd^'^^^ VL^TC de idade de ^ anos, natural de ?! ' ^/M/M^JÍ^.. 

.«.̂ ^ ,̂. 4 

de Mat.^ n.° I N S C R I Ç Õ E S 

de . 

hniivnh) no curso de 

de 192: 

rntne em ./. " ' de 
^ - ky ' de 19. ' ^ ' 

iHmcia no L." 

^ 
í>.7^,í.rí 

inscrito no curso de ^ACj^ 

Pwquereu exame em de 

de 192 "i 

de 192 

Freqjnfjicm no I^." _^ aji.* 

2." jj. '$6'^. 

Em Z O de 

,4 
^ 

no curso de ((J' 

f On^ / 

Requpvp)! exame ein de 

de 192 y 

[ja^^

de 192 

Frequênciano L:" "*" af." 

1."p. //^$/v ^^^^ _5.»p..//m 

Em 'y de U 
foi insay0o no curso de . 

Requereu exame em /de 

^ de 192^ 

de 192 

S y ^ " ^ ^ 2» p. $ 

Requereu exame em de. 

Frequência no L." 

1.' 

'^ de < ! % ^ ^ A ^ Fm - ^ de U^^U>UiJf^ ^ de 192i 

foi inscrito no curso rfejí^*^? y^:<iíí<É^ =̂̂ ¾̂̂  

Requereu exaihe em de de 192 

F'equencia na L." 

l." p. $ 
«.//. 

Fm w<T?e 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu ctame em de 

Em H de LUi^^l 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192^. 

de 192 

Em Só de^.ld^^n<i^k:^.. 
foi inscrito no curso de AÍL^t//!>f 

Requereit exame em de 

Frequência no Lj^ 

192j 

de 192 

/ í / 7 ' 

Em / de (MlMi^ 

foi inscrito no curso de ^^:u:í: 

Requereu exame em de 

\no L." . afi." 

*-S" 

^ • ^ . 

de 192 

»p. $ 

Fm ^1 de íUPk 
foi inscrito no cnrso de .j^í^U^AJL 

Requereu exame em de 

Frequência na L: 

de^ 192// 

de de 192 

. aJi.' 

>p. $ 

LJ 

Em 2 de (ÍZZ4^€c^i^>^ 

foi inscrito no curso de 
de 192i 

Requereu exame em 

Frequência no L." 

de 

ÍA. «-

de 192 

Frequência no L." 

í." p. $ 

a ti." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» a ft." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requneu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi: 

l 

Em 1^ de (yiAyCCvZ^^ de 192 ( 

Joi insciita no cnrso de^idu^idd^ £^1.0^^^^^ '<5v-

cfrL 
Requereu exame em de 

Frequência no L." aji." 

n 
t ^ : ^ ^ -

de 192 

2.<' p. <? 

( - ^ 

Em / de \}y^CiÃCi^ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame efn 

Frequência no L." 

de 

de 192 C 

^ ^ ^ ^ 7 

de 192 

T ' •' ilTr 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." nfl" 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft." 

1." p. $ 

de 192 

9 u 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 192 I 

Frequência no L.° 

t"p. $ 

njif 

de 192 

2."p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Reqtitreii exame on de 

Frequência no L." a / / / 

l"p. $ 

de 192 

2." p. . $. 

Fni de 

foi i)iscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft.' 

l" p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

o li 

de 192 

$ 

de 192 

2.'' p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.^> p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em dp 

Frequência no L." «f." 

/." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." u ft.'' 

1." p. ^ 

de 192 
I M 

1 

de 192 

2." p. $ 

t 
Jún de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft. 

fp. $ 

de 192 

2." p. 
$:. 

..íàlttí^

^F 

Concelho de n^^ i^i:xa<^ 

No diay//0 de^ ^ ^ — - 7/ /) 

de 192Y t'onclui» o exame de A/^A^^yi^ , 1^ 

e foi <P^yi,^.^yz:)í. ^pCo 

Mediu Jinal '^.é^UtU^ÍZ^ ^^^/2¾¾^7^e^ 

(^fuaftjicçtçao Zï/^<z'*^— 

Vid. L.^ftííj^ a ft.». 
/ .'i-. -

No dia J deXJ^/^^>Ma^lí^ 

de 1921'l couetuino^exame de jj^^M^U^^Cu^^ 

p fo i / tA^ / ^ /?^ / Í ^V "^ 
Média finat ' 

Qualificação 

vidrV'T^T^i/^ffy^/n 

'Nq' dia , I de ^ 1 _ 

de 1,92 í) ^concluiu o exmie de /u^/^/^^:^ífÁ^^ 

í 

efoi /^:^^^44^-^^=2^0^ 

Média fnal / 

Oualifimcão „, ̂ .-

No dia "^ 1'de ^i uiyÍA^sí A 

de 192 concluiu o kxame de ^^^í/.ife?:^/t 

'■-CU J 1 t II L^ / 

i - l - í,-

e foi <^:L. 

Média final 

Qualificação 

x: 
■c^<} ..h:j^<Â^Á yrx^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal . 

Qtuilificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

lie 192 concluiu o e.rame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

afi.»^/2. 

No dia y / de (SUy^ y.^ • - , 

de 192  concluiu o exame de ^..ùr<>/yyx£M^tyr' 

e fot 
I 
I 

Média final 

Qualificação r"' >̂-—*—v 

17,/. /:." ' '<t fiii^'^^ 

No dia de JLc^iQâáá^à'''^ 

de 192 concluiu o exame de i^A^Ai^L O^ 

e foi léíhAn 7^Cí^y 

Média final > . / , ^ , , LIIIM! ] 

Qmiifica^m1 f ^ ^ ' J*íí!«er̂  "i' 
Vid. jj."iiím 'h fi.' 

X._ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçíio 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçád 

Vid. L.o a fl. 

Û 
, filho de ■ Mé^t^í^ 

■ / 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

é dhr^i c^ 

O B S E R V A Ç Õ E S 

■O 

fiyiJ i f n^i 



mrm^^mmmmwmmmmmmUÊIIiim SSSSSSSSSSSSSSi 

^ 

Nome W. 
'i? de Mat." n.° 

Ûl£.^U^ d^yfi^^"^^ de idade de anos^ natural de 

INSCRIÇÕES 

de 

critu no curso de L 
/ . 

reu exame cm ac 

miicia no L.° afl.* 

de 192^ 

:.i." iK "Ys Ly 

de 192 

rS." p. $ 

" ^ , - ; -

Em in''de (j2^U<,^3> de 192} 

j"i inscrito no cin^de j ^ ^ 

Requereu exame em de 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Requeira exame em de 

Frequência no L." a //.* 

1" p. S 

Km de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame e7n de 

Fr •equencjn no L," 

7 

^ji.» 

"V- f$i y 

Q-^^^^^ ia**î g^«—»C,i 

^ 

> 

Em Jnide (J^í^t^*^^ de 192"^ 

foi inscrito no curso de .(Jt/Pí^í^i"*^'!^ '^^'^ 

( 
í^t í1^ ^ iPi / - ' í -, ^ ) 

' /1 / / 
Requereu exume em /o de ^■■p"' '■ ' ' de 192 

Frequência no L." a fi

ll) $ /A) 

Em Jn? de í ã ^ é t ^ ^ ' ^ . de 192!) 

foi inscrito no curso de A^^^'^^^i^^i^ 
' '>^ i^: • Tiro—f 

Frequência no L." 

1." p. S 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Requereu exame em de 

Frequência no L,^ 

de 192 

afi.' 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ufi' 

l" p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1« p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi/ 

Km de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

afi. 
•> a 

-4 

ÍVequencia no L." 

1." p. $ 

afi." 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

2." p $... 

de 192 

de 192 

-8.« p. $ 

Frequência no L.° 

. l.»p. $ 

a ti." 

Em de . . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a n.-

de 192 FJm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•) a 

de 192 

p. $ 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.<* 

l.<' p. $ 

afi, 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

2 u íi 

de 192 

$ 

Frequência no Jj." 

1." p. $ 

afi." 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

afi. 

^a£^ 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Km de 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Freqvoícin no L." 

l." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requ( reii e.cnuic ou de 

de 192 

Frequência no L." 

l.p.. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $. 

de 192 

de 192 

^.« p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." <t fi. 

1." p. $ 

de^92 

de 192 

." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 Requereu exame em de 

2.'^ p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frcipiencia uo L." afi.' 
.) a 

de 192 

$ 

FJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
/ / / 

■j •• 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

■j " 

de 192 

$ 

?V 

-t- ■ "■"■v,: í .■. ' -, 

Concelho de 

mmmmmm mmtm 

^^7^^: 7 * 

, filho de ^^0P£/ ^ 'íV? ^ i^>/^ r Hn^^^^ 

1 ' H F 1= 

EXAMES 

Ao diaZl de J^^CC^^^ 
de 192^concluiu //xame de {(jUlMf^*'^^ 

efoi ípt^Z/l^iP^yí^^ti^^^ 

Média final â'J^H? yTi^^U^ery^y 

Q^mlificação . . / -

Vid. t.oJlf'l^a fi.'5^ 

li |- ^-

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia /Ó de^ï^t£Â^ A 

de 192L(concluhfo kxame de 4//)^/^/14^ 

\ 

l\ 

\ 

J^ ^ÛTVyV 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

'^ [.. efoi ^:^^/íí^l^tZ/rC/f . 

ia final ^^ //^:Z/^^)^X/' l^^<^^z/^/r^ / Média 

Qualificaçãoj 

Vid: L.o a 1t»2^l(Õ^ .J 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

<' foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o fi fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Fid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a il.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

miâ

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

FíW. L.o a'fl: 

OBSERVAÇÕES 

% 

7 



■ ' " ^ 

o I Nome .^1:ÊM[.. A , UUP d y x c/ tit I^M^^ de idade de //' anos, na fura/ de ^ l^/l^lv 

> de Mat.^ n.° f l / INSCRIÇÕES 

'??í ãe 

^cnto no curso de 

J^É^,:^. de 192) 

f' 

'eu exame em dr 

hencia tio L." > a ji: 

de 192 

'"SMÊÍ. 
í i Y i w r c V — — - ^ 

t̂= J^ 

2.<^p. TSp 

y^Ání&m^io cur^de ... ̂ ^ • < ¾ ^ t í ^ ^ í ^ ^ ' . . . • . 

j Requereu exame em . ■.. de de 192/ 

Frequência no L." ^j.. ,. 

i-p. $vp^—" 2.^^f. hj^y 
aji: 

e ' " 

/;/// . de (y^t^^.^ de 192 y 

foi inscrito no curso de .(S^.,'idki:P:i^%t''^<:%^ 

/ 

Requereu exame em de de 192 

i Frequência no L." 

1." p. /û$''^ 
ap 

f..^'k$ã. 

Fm l " de .y^i^itíMsr,'>o Ul92lí 

foi inscrito no curso de ^í^ii^i/^í^í^y^^ 

^/Íd^/d^l^'j2^^~0y 

Requereu exame em de 

Frequência no ♦L." 

i£^ .$ 

de 192 

/ / - > . 

Em K: de 

foi insofito no curso de 

/ 
Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

-^ de 192^/ 

de 192 

2." p. 

^ 
Em / - de l i,Hd.^kUiyÙ\^D d^ 192/1 

foi inscrito no curso de í>V^'..<J.../'..l:.:í^:.i:.:3<*.. 

^ , 1 Z7 ̂  ̂  / / / 1^ ̂ *f J^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência jioJaJ—r^ a Ji." 

Em /J de :^^,^:^.. 
foi inscrito no curso de. 

Requei'eu exame em de 

■^■€^ '. de 1920 

de 192 

Frequência no L/;_ ,̂„.-,--^ a //^..„.. 

I«^y 0 > a ^ /^^/>^ 2." p. é $1^ 

i/ 7^ 
Em ..J^ile/J^Â^ 

foi inscrito no curso de 
I / 

/ ^/7 e it^ 

Requereu exame em de 

Frequmpu.jULjjJL^ — « //." 

; :V de 192^/ 

/ f 

de 192 

2." i>. $ 

Em 

\foi inscrito no curso de . 

Requereu exame em de 

TV de^l92 

Í:^ 

Frequência no L." 

7.» p. $ 

aji." 

2." p. 

de 192 

$ 

Em /..  de •■'... de .1.92, 

foi inscrito no cursp dey^uL&Mi^^i^à 

Requereu exame em de 

Frequência no L.". 

1« p. $ 

- ^ í i í -

de W2 

ifl.' 
q a ,1 $ 

Em y de 

foi inscrito no curso de H/é'e? 

>:::v de 192 y 

Requereu exame em de 

Frequência no Lfi.. 

1." p. $ 

ufí.x 

!^2> 

Y^/^^t í?:^^ 

de 192 

2»p. $ 

.A '^^C-

. Em Z.. de CU^ 
foi ^crito no curso de 

Requereu exame em de 

fe:-' de 192 y 

Frequência no L." 

l." p. ' $ 

Em Í> de lJ>Â.y,i^td^ de 192 r^ 
foi inscrito no cjtrso de L^/MC^^^K^ .C: 

/ 

N. 
Requereu exame em de 

Frequência no Z//' .̂ ........ a Ji." 

de 192 

n 
v»,-'. 

T 2.» }). 

Em de SJH^LifiA^^/y: de 192S 

foi inscrito no curso de (í^Li^.(kyi<t £^^c^i:k<^i^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1» p. $ 
ap 

de 192 

2." p. $ 

-.<:^-<f-

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

de 192 

■J a 

de 192 

$ 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

nfi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqiirreu exame em de 

Frequência no L." 

i:\p. $ 
<'Ji

Em de 

foi inscrito no curso de . 

ft J 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

ali: 

h ' Ern^^ de ^Ifi ̂ >C<^ / 1 ^ de 192 
foi inscrito no curso de ^/7^ O -^K^Í-*- ^ 4 : - ^ 

iA'l<^/H cti^ / 

-v Fmi de 

foi inscrito no curso de 

Reèjuereu exame em de 

Frequência no L." ajl.> 
•J H 

de 192 

$ 

L 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl: 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Requei'eu exain e em ile 

Frequência na L." 

f p. $ 

afl/ 

Em de 

foi inscrito no curso m 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

II.' 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.» 

de 192 

2." p. $ 

Em de. 

vi inscrito nff^urso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

l." p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. $. 

de 192 

de 192 

2.''p. $. 

de J9â 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

.) a 

de 192 

p. .$ 

mm^mm^ 

r

Concelho de 

I 

EXAMES 

No dia 

de 192' conviuiujo /exame, de 

efoi /U^Át l^^^^i^ th^ 
Média Jinal H^yJ^^' 

Qualificação 

No dia /p de LMÍU^C / 

de 192 <^concluiu /j exame de 

<Ú-Mé 
/í/^^//A^ 

No dia /6 de ^^I^SUAJ/T^^ 

de 192 V concluiu o exame de [A^A^^^A^Í*^ Coi^ 

e foi /u.̂ îL/c-íhA<2t oCa^ 

Média jinal axtaXv^ /lyo^J^^^if^ 

Çiutlijicação ,̂,.,J,JÍ:Í:S3>-

Vid. iL.o^y/tt^a fl." 3/f O ■ ■■ 
I 

No dia ̂ J de y^/ 

iu p /frameAdec>yf âi^^f^ ^'^/ 

e foi ^^tMytfJiy^^^^ 

Média fnal c/ l l ^ / ^ Z S , //"^^ZÉÍU/T^^ 

QualífÍqtt^(/>. irtl^P^^^^ ^^fmm,^ 

VidyC'^ furL a fl.» 2^j^^ 

No dia I(■' de 'llCi 

192y concluiu < 

A^'\> 

de 192b concluiu u exame de '■ fA") J X I Z / ^ Í ^ A 

No "(lia 1"^ de Y oc^^^uyí.*^ . A 

de 1í)2 « concluiu o/fxame de^ry'^ -<»_ 

y. L."í^ 

efoi 

Média jinal 

Qual if cação /Xi^/Lv ouy.^Zt^ 

Vid. L."fL4Í l ft." 7̂ í̂ '' <3-^' 

ffj^tt/dOíXfCU 

No lia / de ^.^U^i^ 

de, 192 /concluiu o.eíame de 

à^^^ 
cAy*^ <í<

. OBSERVAÇÕES 

< 5 í ^ / ^ ^ 

^OU*^/yc4.^ of « ^ díc (^ f^^t^ K* 

■jdUyiyxy i No iTía H de 
de 192 Vcoucluiu o ÊX(i/fedejSS'cJ/1^^^,, 

rr 
efoi úl.LVUl//i.'cA^l^^ 

Média jinal ijkX^ k/Ú 
Qualificação■• ■ 'éiù/^'tJt li'f^'^ 

Vid. L>p<j ijlfl.» th^ 

No dia de id^'ù^ ■> 

de 192 , concluiu o exame de 4^ é^JHíá^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 
" ^ 

~?^ 

^¾ dia de ■ p^i'^^ 

de 192 concluiu o exame deA^lkífí 

No dia ^ 2 - / de 'J.-^.^Ayt^^ x- . 

de 192 ■r concluiu oj/xame (/c,—^/7t «pi-̂ ^̂ -̂a-* 

^Ji^^C"^^^ 

e,.4 .̂'Vt..«^ t.- Oí/ yÁ*- « ' ^ /OC-^^I-VTS»— 

e foi ^^hA^^iH/^^oi^ 

Média final «^ «̂ «ê  ^ccZi^^vi^ 

Qualificação í<Lif*^L^ c< 

Vid. L."/2^-^/ . - » 7 

No die •a / ) de fy GLi, <̂  b 
dejp)'^/ concluiu o n^me de 

efoi Qiyr^n^ouii^ 

Média final Hv^i^ ^T^^i^A^ 

Quálificaçãox/\4K^ é-tZ-t-t-XxT 

> X ^ V u ^ 

\ 

No OUI 7 de JJactjó r\ 

de lif2T concluiu o exime de \P oJ!y I^AJLO 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L." 

t/Ji^ ■p^ 

a ji." 

/ 

i ■ 
No dia de /V 

de 192 concluiu o exame de r^^ 

e foi 

Média final 

Qualijicaçúo 

Vid. L.o /a»A.la fl.^ /ô^y 

^ ^^t^ 

r ^ 1 

ii 

' Média jinal 

Qualiji cação 

' Vid. L." o 

M? l /<!>t^ S 

a fl." 

No dia "^S de c—IHat^x^ 

,de 192/"concluiu o exqnte de iou^ yi<yt^ ca, 

Vid. L.o/ic 'il. 

No dia de ■' 

de 192 concluiu o exame de 

i. ' I 

e foi 

Média jinal 

Qualijicação 

Vid. L.o a fl.» 

e foi 

Média final 

Qualificação l'y^ <-ut-c.*^ 

Vid. L.o/L^ li fl.' ̂ V 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a jl,í 

''-i^.^ I 



/ ■ 

No me 
1 

Cr/^:^' de idade de J/ anos, natural de 4 [//^fJAP 

de Mat.̂  n.° fl.' INSCRIÇÕES 

m de 

ato no curso de 

/^ 

teu exarne cm (fc 

:V . de 192} 

de 192 

F.m J de J^^PU^Ld^^ de 192'} 

loi inscrito no curso de J^.^^^-^^-^^--^^^--^--^^--

■"^•ssA^Li/A f irfr'^ 

Requereu exame em de de 192 

Ein de t^ í^^^íT^ de 192Í 

'i^ía^ifi%^ £^^<^ foi inscrito no curso de i^^yt 

í 
Requereu exume em de de 192 

Frequência na LÁ' afi/ 

1." p. fe^SUp ... 2^yp. $ 

Em de _ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.° a //. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Em '■Í de 7 _j^^_*:r:^.. de 192 X 

foi inscrito no curso de J^Pl^J?Jí / ¾ ' ^ ' ) 
1 ' ■ . ' . ' 

Requereu exame em de 

Frequência uQyJÍ.''Ç' ujL' 

í.« p. P" 

f~-

de 192 

•) a 
P $ 

■ Em i de ákj^Cí^^^ 
foi inscfito no curso de/vi^/^ 

.•̂ rlUr.,. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 
1« > / í ^ l Ç r — - ^ ^ ^ ^ « p. 

X>. 

de 192^ 
■.<í^.^^...... 

de 192 

Em 'f de iJí>lP 
foi inscrito no curso de ..... 

-n^.^^"'^-^»^' 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.

1." p. i $ 

' ^'-t:^. 

^ de^ 192} 

de 192 

t 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqíiereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $. 

aft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.» 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etu de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

*.*.: 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi i)iscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." a fi." 

de 192 

de 192 

•) a p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 Requereu exame em de 

2." p. $. 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." aji.'' 

1." p. $ . 2.'^ p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência nu L." 

.. i." p. $ 

a fi" 
2." p. 

de 192 

$ 

Em de ■ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl/ 

1.» p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reíptcreu cainic im de 

Frequência no L." ^'Jl' 

Ifp. $ 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Freque)icia no L.<> 

y." p. $ 

afi. 
■j (I 

de 192 

$ 

de 192 

•J u 

de 192 

p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." (tf

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

liequereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajl. 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2.<' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

. 1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

V." p. $ 

ali. 

Em dr 

foi inscrito no curso de 

liequereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi.r 
1." p. $ 2," p. $ 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de . 

2." p. 

de 192 

$. 

de 192 

de 192 

2:^ p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

.. de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

EXAMES 

No dia/J J^ de 4,^1^^(^^^ n /J 

de 1921/concluiu o/exame de. A/£4£/í4^J 

efoi adptc><r~^^<^ 
Média final ̂ 2 i/l^alíp^X^ . v^/xéo^r^J 
Qualificae^ãoMrt^^yyCir:

Vid. L.o IXML a fi.'t2j'p^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 
No dia/J J^ de 4,^1^^(^^^ n /J 

de 1921/concluiu o/exame de. A/£4£/í4^J 

efoi adptc><r~^^<^ 
Média final ̂ 2 i/l^alíp^X^ . v^/xéo^r^J 
Qualificae^ãoMrt^^yyCir:

Vid. L.o IXML a fi.'t2j'p^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o ej'ume de 

efoi 

Média Jinnt 

Çualificação 

Vid. L.o a fi.' 

i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

A^ dia de 

de 192 concluiu « exame de 

efoi 

Média final 

Qufilificacão 

Vid. L." a fi." 

\  ■■ ■ 

No dia . de 
• 

de 192 concluiu o exanie de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

•■'iNo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.r 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

i^foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

j Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 
i 

''foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final _ 

Qualificação 

Vid. L.o a n.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 



Nome ViVx) ^'í^^A^^M.^^^í^^^^ de idade de £A^ anos, natural de ^J^/O'T^n^^é^^ 
> 

..° de Mat.' n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 
■n 

\ru de .. .^ ^íJji^fW 

iKi1:1,, no curso de .• 

f.en exame cm de 

de 192 

M>icia no L." afi.» 

2.^f. h^}i 

Em y/l de [P^l^it^'V^ de 192^ 

lot inscrito no airsQ^ '%L^,^1 ^Ll^i'^x^ 

liniuereu exame em de de 192 

Frequc/icia )io L." ofi.' 

Em lú de ji^U'uC^ni^ de 192^ 
. . /.. . Al . ' 

foi inscrito no curso de € r^^i^^^t^'^^ 
CyíyUA<^ AlHi^j^ ) t 

Requereu exame em \ i ' </e A^Al/Y de 192li 

Frequência no L.° a^fi 

1." p., IHPV ^ 

Em 'í de 

foij.nsp'ito nocjjjrso de /í!̂  'itO W( 

Requei'eu exame em. de 

deJ92Y 

de 192 

Frequência no L.o... a fi.' 

I", / / ' $ 
C^ 

^." ]K $ 

Em Pf de ÍJLé/ulí^^ /''^^ 192// 
foi inscrito uo curso de /^/^./A /^':^Âf^Irrú^ 

/ 

Req\tereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência na L." 

1.» p. $ 

afl. 

2." p. 

de 192 

$ 

Em / / de (J^^^dí^jki 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

^ . — f 
ri 

Em. ^ l de ilí^k 

foi inscrito no curso de 

/)^lé.^.,.tir^^\ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi' 

de 192 

rp. {) $l'V 

KmJ/ de /Líl'li4yi/>:V^ de 192^/ 

foi inscrito no curso de^ i^t ^ / ^ - lí̂ ^̂ í-írrr:::̂ . 

U IVuU^llA^X^^ 1 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

Em l i de /iJUyiMV>y^^ de 19, 192 í/ 
foi inscrito no cum)jie^ 

ÁkAj£^íJH^r^/f/^ <^:í4~^ 

Requereu exame em de 

Frequência )io L.o ^f^:"^ 

/.« p. (Z^ 
~^^Cmm 

de 192 

$ 

%\ Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame cm de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

(iÁ^âuy^~y:n> Em °<J de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." cifi.' 

de 192Í ^ 

^<é^< 

de 192 

Em LI de ((íJíZJi
foi inscrito mx curso de 

de 192i 

del' 

Requereu exame em de 

Frequência íio L." a fi: 

de 192 

2, p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame ein de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

"fi.' 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.^ 

2." p. $ 

de 192 

•Ja 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.» 

2." p. $ 

de de 192 

afi.» 
^." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

■O 
Em ^ de U^!Í</^5>5^>to_':._ ,de 192^ 

foi insci'ito no curso de (^^ÙT^. 

Requereu exame etn de de 192 

Fequencia no L." 

1." p. $ 
afi. 

p. $ 

Em ae 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame etn de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." 

l.''p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.p. ' $ 

afi: 

Em de 

foi inscrito no curso d 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
<'fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

.H.p $ 

de 192 

de 192 1 4 

^."P $ . . 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeretí exame em de 

Frequência no L." 

fp. $ 

de 192 tf 

de de 192 

a n.' 
2.''p. $ 

Concelho de , filho de ^a, o CP' i:1^l^^ 

No d ia//à de 

de 1921/ concluiu o /xamc de ^ 

e foi ^ 

Média final 

QualificaçcuLy., 

Vid'Jj/ dívUJfl 
^ ^ - < . ' . . 

No dia de 

de 192 concluiu o ejcame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia^ dcjílfa^a^^ „ 

de 192 f concluiu o exame de / ^ ^ 

I efoi c^C'WX:^n/'<^M4> 

. .Média final Û H^Ce /VOI^TP^. 

Qualificação .4^í^r'u^'£^tM^. 

Vid. L.o&L J a fi.»ò1:^/ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia 

de 192 ' concluiu o/exame 

/í^ . / ' *' i^' 

.' l 

de A^' ÙÙJ^PP'U\< ■ 

./JlUin t u 

I 

efoi ^kL kUl/l::^^^ 

Média final ^.1 //0142.. l'Z4^:X<^^<^ii^ 

Qualificação / { 

Vid. L." Íl£4.h f> fi." 

/ c,/ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia I j de / ■H'ÎH^^f^p 
de 192S'concluiu o exame ^ef^/^^^^iC. 

efoi cuj. I'll'' l'^^^^ 

Média final C ^ p V^CUPT^2> 

Qualificação Y , 

Vid. L.o/u4f»/M, 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

A No dia 

de 192 r^f „ . oncluiu o exdfne de ^ / i ^ ^ C i í i ^ 

efoi ^f^lA^lí^i^^*^ 

Média final ,::^0^^ âOCCMlT^^ 

Qualificação ^f^^kJL^^^ ^^^^^^^^ 

Vid. JJM^>' a 'fi.' i jP^^^S? 

/ _ 

jVo dia de 

de 192 concluiu o exa^ne de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 conchiiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 
concluiu 0 

, 

de 192 
dia de 

concluiu 0 exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

r ■ 

'■ 

1 
»= i II 



î  / . D Nom /píil^WnaiiJ^ ii wy^Ck^aò ac /fûTû/nJ^.^ ^ ]lat 'VrvL de idade de //anos, na furai de a "lÙ 

de Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 
i^ 

m de 

ito nu curso de 

Z l W / V J L : ; de 192y 

f ï3U-

exame em de^ypAui/i de 192 j 

fiencia no L." aH.

p.» /Í. i$b^ ^....2, p. np"^ 

^i-^i'." -' i^' j r ^K, n 
un^à de tJdÎ^^Ptt^i^^ de 192^ 

/ ^ ^ ^ y — : — 
fJoi inscrito no curso de ^ i i ^ / c r ? ^ i ? f c l ^ ' . ^ 

\ Requereu exame em de 

Frequência no L." a Ji 

1." p. ?$w 

de 192 

Em H. 3. de U/^P^J^t^ Em 

foi inscrito no curso de 

/.....âklr^kíóIP 4ùl^{J} 
^ i l 

Requereu exame em ( M de 

^ - V de 192X 

de 192: ' 

Em£0 de.:é£::. 

foi inscrito no cu^so di 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.° 

de 192 

l » . .$.. 

Em S(i\J^&4^.yí''^ de 192/ 
fch inscrito MO curso de /^^^y/:^/:t^^:1>r:jíZ^if^/: 

Requereu ^xame em de ^ ^ de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl.' 

Em J> de 

foi inserito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 y 

de 192 

Frequência no }j." (^ fi* 

1» p. _ $ ■■ c:\j * • ; | -"P- <? 

Em c í de iUr. 

foi inscrito no curso de 

Requerett exame em L de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

Em/ bde/i^i^lj^^iix^ de 192//. Em ò^le "iKJytc^uyp^ de 192 \ 

foi inscrfo no)^frs\de *UCM^ 

Cr V 

foi inscrito no cursojl£. 

Freque\icia no L." . c / / / 

i.« p. , / í $ ^ ' ' ^ ^ , , . - ^ - ^ . - p. /jHl^v 

Em 2.Î de Âd^J^^'^^É^:^. Ue 192^ 
foi inscrito no curso de e ^J0k ^ 1 

Requei'eu exame em de 

/^ 

í de 192 

Frequência no L." af." ';'• 

^ ^ » j * " " " ja 

^^'''iiirt6.,ii<UiiÍ8 

Em£jde m^/^^l^J~T^ L/je 192} 

foi inscrito no curso de /íf^^r:^^ j^'Prt^:'r^^v^ 
-^fx^^i^ 

- ' , ■ 

Requerett exame em de 

Frequência no L." 

ijlè 192 

1¾. Í$lJ\} 

s^/ji-lt,,„^ 

/ ^ , 
Em^ ^de^yf/>f/^t±:f^^ de 192^/ 

foi inscrito no curso de Ù:: 

Requereu exaiAe em de X 
> Frequência no L." aft

\ 

de 192 

2Jip^ $ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.^ 

r/"X 
Em Zb de .ygí/^//^i^jU^^^^ de 192f/ 

foi imcrito no curso de ytu'J^jrî^rit z^ 

/ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.".. 

-ô -̂

de 192 

$ 

tAt. 

Em^^ de (jJ> 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em ^e^^ 

Frequência no L," / \ , . . a fi." 

de 19k 

£ iP/^/^i^i'iS. t e 

de 192 

Requere\c exgme em de 

Frequência no L.° 

l.mrrzz 0x 

de 192 

Em I / de n irv^^'h^ de 192 ^ 
foi inscrito no curso de f^K^ *vt* <^ oLct, ctA^ 

/%AyC 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ff 

l"p. $ .j « 

de 192 

$.. 

Em fj Ir H <> 

' ■ = ) 

Em ( 7 de / 7 ^n^C^c^ 

foi inscrito no c/irso dt ^/fOi. < 

r 

^ 

de 192!^ 

R&iuereu exame em de de 192. 

Frequência no L." 

Ifp,^ ■$■ 

a / / / 

2.''p. $ 

Em (Y de (^ I O/vCùOy t^^ /j de 192 

curso de ^J^^C^Ztoiy ̂ ^ -^ 
-i 

t^o 

Em n de 

foiAnscrito ncf curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." af. 

Ô/VUM' tA^iyi) de 192 r 

de 192 

2." p. $ 

^ Em //de rPà/xM^ 'VH^ de 192 

O 

$ 

foi inscrito no curso de J /•í' *■ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1.» p. $ 

¥■ 

de 192 

\^-'— y—L 
/ ? m c ) de (i r^iyá^énCV de 192^' 

foi inscrito no ciftso de ^^t€<^^ éi'i'c^.CiC^^ 

Requereu exctmè<>^n de 

Frequência no L." afl. 

l.^^p. $ 

de 192 

"p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

de 192 

de Í92Í\. 
I 

PVequencia no L." 

1." p. $ 

af.r 
,j a 

de 192 

$ 

( 

C 

Em^J de l ItA^t.^ > i ^ 

foi inscrito no curso de / ^ 

Requereu exame em de 

de 192 l^\ \ 

de 192 

( 

* 

f 

2.<' p. $ 

Em (' de 

foi insJjfito no curso de 

Requereu exame/mi de 

Frequência no L." li: 

•j." i>. $ 

de 192 f Em^/de 

foi inscrito no curso de 
/1/^ < 2 < v > u 5 g 

/ ^ 4 . , 
^ de 192^ \ 

de 192 

Frequência no /j." 

1." p. $ 

a fl. 

2.<^.p. $ 

Requereu exame em de 
« 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 2." p 

de 192 

$ 

\ 

! i) 

A.[ 
■-«nnMMMMkB 

mmmmmmmm 

Concelho de , filho c/( '7 /f ^ / 

EXAMES 
'No dia /.L, de J'VpCi^t , 

de 192// concluiu/o acame de gJi^P'Mi^'uU^ 

^^M^Pi^r» 

e foi /V<>7yj \ ípyyrx.^^'^ 

Média Jinal ^ / t^,fl,^~C^ /T^iíi^CiPnr^J 

Qualificação 

O 
■ M M B V Í ^ 

NÕdia /Ó de y<in^<<^t'^v/] , 

de 192Lf concluiu (/ejcame de Â\.£^/;.íti.^i/ 

T ^ < ? / ' r ^ ^ ' ^ t ^ 

e foi <:^/it c% J/T::Í/:^V 

Média Jinal ^p^í^./^2.%^ ytíÁ^< 

Qualificação/ ■i/i>J''^— 

Vid. L.o(úiUa 1I.»^2>Ç^?^'. 

> v y 

No dia / / de (Í^H/Í, 

de 1912í/concluiu « e.atme de ^^//iyPPi^^'U^t'é'A. 

e foi 

Média final ^ 

Qualificação 

Vid. ^ . « ^ " ' S ' 

No dia l^de 

de 192 J concluiu o e. 

ÇlJpi t^/iiVot ¢̂  

» > e foi GJ^iU^n^a cùo 

Média final cl*%J^ nhoctiTU^ 
r / . ■ / _ 

Qualificaçãuj^^^/i* < t£,<^c/,^ 

Vtd. 'iji^à^'-àffi, ^ ílX 

No dia V de C^Ui ÍÁC^ 

de 192 0 conchiitt o exame de '"^^fjllf^*^ 

(JL*^ ' ray^i 

e foi 

Média final 

Qualificaçãtj 

Fid. L.o 

No dia O de 

de 192^ concluiu o exame 

(Pt oi Cvotft-C^^ 

efoi 

Média final 

QuaiificuçíM. / 

Vid. L.o ^ÍLAX 

No dia ̂  ' de ■ |yt4-/X^-^t*-t^^ 

de 192 9 concluiu o exame de /^^t '<-vt^ *cX^ 

p 

No dia « ,- fie •.. »̂  

de 192 > cg^iflifin p hxáme de .4/J^Ád^Ppi^ 

) : : 

efoi YL / klP'. P'ccp V. M^/ní^elí 

Média final í^MOd^^/P^aíc^?^:; 

Qualificação 

Vid. L.o ' 'l'^^a ft»É^>(>^ 

de ^a/é 

No dia 

de 192 , ,cauciuiu o exame de 

"ae jot 

Média final 
Qualificação ' ^eitÁk^ 

Vid. L." a fi.' / / / 

A 

\o dia If dec y ^C^J. 

de. 192 ' concluiu o eí^me de '^t''^ e <?_ 

i .Gt.t..j..í» / <^( / 

Xo dia J/p de pPldrviy^ 

de 192 Pj concluiu o exame de L^<B^CPí^t'(*.rl j 

e^ c &^í£p\^ 

e foi 

Média final û^ 

Qualificação^ / . 

Vid. L." IU4Í.k 

No dia fS de 

de 192 / concfuiu <>/^^aine de 

^ a fl.'"Ç T ~ 

efoi 

Média final 

Qualificíiçã 

Vid. L."i 

No dia "^7 de 

de 192 / concluiu o ex/ 

"lÃ^ \A^<\ ^ 

Média final 

Qualificaç 

Vid. L.o 

^ 
efoi ^^AL^-TT"*^ < ^ 

Média final / ' « A ■*. /^ ^ t v 

Qualificação / ^ifZL i^t J'^^'TZ. 

Vid. L.o Ui^pajl.'' / í^ 

No dia 9 de ChtZ^ tLc^ 

de 192 ̂  confluiu o exame de \JyjP^< 

e foi éSÍA^e.*^ U^ 

Média final 

Qvalificaçãju 

Vid. L.o^l^Lít /l." o j i— 

^^ ' ^ . 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. />.'■ I vLA^a 

No dia K.f^ de /-«-e<?-3yfcíí7 

de 19^0 concluiu o Mcnme de {(/^e. é<f«£2<?->^íf ^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o 

^ ^ 

-C^ (PtctJcruz^^:) 

e^&<^? Jc 

OBSERVAÇÕES 

.t*<*

CA^ ^V4Uy^^ £1 o*, ^/A^ 'dL^ pif-c^( 

¢-^^^-^¾ 

No diacc/ de /^J 1cA.f^O r\ /j 

de 19%p concluiu o\£áme Ae ^Jpy^^^'tcfiB^ 

í/ 
foi <^y^ cyLy^::i.t7^ 

Média final ^^£!t^^ I ' T H S I / ^ ^ Î ^ 

, is^-^-^^-^ 
'íff-XM-O 

/ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de ■ -#■ 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. ^ 

J 



Nom de idade de /1 anos, natural de 

de Mat." n.° f l / I N S C R I Ç Õ E S 

ai/£J 

=*=>». 
i'»s.t 

m, de. . r^nki-'^^ de 192 ^ 
ito no curso de J ^ i ' ^ ^ ^ ^ / ^ '<=* 

feu exdme cm ac 

ma no L." a fi. 

2." p. 

de 192 

$ 

Km ilAe /)~?r^fPÎ^^' de 192'}, 

fi'i inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 

Frequência no IJ.° 

1." p. $ 

a fi.' 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." a fi." 

Eml t-de /fûTi^.Pt 

foi inscrito no cursojle M^'^Î 

Requereu exumr em de 

de 192^ 

de 192 

Frequência no L." 

1." p . J'~$^^ 
a fi.' 

9 a V- é'i^'V 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Reqiiereu exame em de 

. ^ de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aP 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. S 

Frequência no L." a ti. 

o a P-

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. 

afi. 

$ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." 

1." p. $ 

afl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." afi." 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl.' 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência n<> L." 

L» p. $ 

a il. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

2.« 2̂ . $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
"P 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame cm de 

Frequência no L.» u fl." 

1." p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

\> a V' 

de 192 

$ 

Requei'eu exame cm de 

Frequência no L." 

l.<' p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu era me em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

'> (t 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

V p. $ 

afi.' 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p <̂ . 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu, exame cm de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi.r 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

Fm de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." V- $ 

afi.' 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu cvanic cm de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reipicreu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. S 

afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. .$ 

de 192 

^.'' p. $ 

Em de 

foi insci'ito no curso de ., 

Requereu exame em de 

FVequencia no L.' 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

2.''p. ^$ •. 

de 192 

de 192 \^ 

V» " l>- $ 

•) « 

de 192 

$ 

de 192 

de 192. 

2." p. 

.. de 192 I : 

í 

mmmmmnm^^^'''''^^ 

fv^ï^,;'ï"\*^f?î^'ï^""""ï^-"''''i*"r.-"'-V'' 

Concelho de , filho de 
ûT 

cc^f pi^i^^t^ /7^¾ -^^.^n^JÛ é'^<-

EXAMES 

iVo dia ^ de : j^-^-ty^^i^-z> / ; 

de 192 ifcaucluiu o/exame de Á^^ ^í.-L^C^*-^ 

/ c 
f/i/Lp.^TZ^i^ r"^ 

Média final ^'JyJ^t/Z^Cíf%X^y<í^^^^ 

QuaUfiottção y^.^-g;?-»'»*^ 

; Vid. l í \afi.'.^^^^[? 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.'> a ti. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. K." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

i Qualificação 

I Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

Ko dia de _ 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação ,. 

Vid.. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame tie 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ti.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiticação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu n exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

OBSERVAÇÕES 

1 

^ w 



mmmmmmmmmm immmSmiSiSmm 
WW " 'f-mmm^m' 

X 

Nome y. ik ^t^ (/^/:^1 hp de idade de J / anos, natural de^r^ 0W^ ^^ 

de Mat.^ n.° fl. I N S C R I Ç Õ E S 
ã-

... ^ / ¾ ¾ V • de 192') 

Ho nn ciirso de C^t^^iA'i'^'^^^ . 

!» exame etn de de 192

de (Lultí^i^^^^ 
•crîto nocxmio de ^p&íP^:1:7:1:. 

0á<^^pUi^* ^ dfí 

Wíequereu exame em de de 192 

Frequência no L." aji.' 

um M l ' » 

Em n de íJ^^í^píM^y^ de 192'y 
J //P 

foi inscmo no curso de ^i^/ . /r í^í . / : í<i . .^ '^ 

de 192 
I 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji." 

1." p. //û.$/\' .̂» p. /lu$l/t> 

TTs:, 
p=. 

Em y' de ù^fd^U^Jl . ^ 192^^ 

foi inscrito no curso de A^^j^..^.:Êjt:^k::^.. 

l:>í.0^./yVl:^.. 

Reqtweu exame em de 

' Frequência no L." afl.' 

de 192 

Em JJf de /^^ /Z í^ / . -^^ 
foi inscrito no citrso de. 

del92l/_ 

Fm ^'ãe/Jjyí^f^^^>^ d^l92i/ 

foi inscrito no curso de ■^tr:^CJ d /:1^1^^ t> 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.° a fl. 

V 

' ^ : -

Em de 

foi inscrito no curso de 

Rexjuereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." af." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

af. 

i 

de 192 

$ 

, < ^ 

Em )'V de / / < ^ - / ; 
foi inscrito AIO curso de .A.^ 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." «_//.• 

y.« p. $ 2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.'> 

1.» p. $ 

afl. 

de 192 

5.« p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 . 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a Jl.' 

Em de ' 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p . $ 

de 192 

de 192 

2.<* p . $ 

- de 192 

'J a 

de 192 

$ 

Requereu etame em de 

Frequência no L." 

t"p. $ 
ap 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a ft." 

i." p. $ . 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl: 

1." p. $ 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

•J u 

de 192 

<? 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito n» curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

Em lie 

foi insfrito no curso de 

Requereu, exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

1' p. $ 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

i?.« p . 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

liequereu exame em de 

Frequência no L." 

J." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requf^eu exame em de 

Frequência no L." afl: 

1." p. $ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

de 192 

~- p

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. $ 
l 

wmmmÊim 

Concelho de , filho de/M/aí^at:^^ ^ ^^^^4d p 

EXAMES 

A'o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 eiinetnia o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

Ni> dia de 

de 192 concluiu a e.r<ime de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação t 

Vid. IJ." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

.\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl: 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

Xo dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

Xo dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualijicaçíio 

Vid. L.o a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a //. 

A^ dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

OBSERVAÇÕES 

~ 
^ Í<JXJ/-'V-

1. 



/ 
Nome //i^a^^i^e/ /'á^ ^Je) T^^^^l^^t^^^ de idade de / 7 anos, natural de ^^■é U\ 

/ 

de Mat." n.° f l . " I N S C R I Ç Õ E S 

h'ito nu cnrso de L^^^^ 

m exame cin 

de 192i 

de 192 

pqiieiirta HO L." a fi." 

/ 
Km / ^ de cL 

/ni nixcrito no curso de 

Requereu exame em de 

I Frequência no h." 

1." p. 

de 192y 

u-
de 192 

Em 7 de le 19. 2./ 

foi inscrito no curso de //y 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." a //. 

1." u^ & 

de 192 

foi inscrito no curso d^ ^/1^Í ûP^*^^ 

Fm / !> de O^tl^pC^^^ de 192J 

foi inscrito no curso de (ifyi^l<^í:i.a'a^*£~^:''^^ 

,Lj^'L.í^í.^L2. ^/. -̂  

Requereu exame em..ln ..de...jtyKó>^\ de 192..

Frequencia no L." 

l:Kf.J'D 
Ul ti.' 

»l).//û $ ^ 

Em / i de .í^Jri<4^áíd3dí:^.. de 192'i 

foi inscrito no curso de ^:-^^.<á^<^*r3íáír:^' 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.

Em de 

foi i)iscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." njl:'* 

/." ji. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 Requereu exame em de de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.' nfi. 

de 192 

2." i>. $ 

17' p. $ 
/ , 'S^ 

2." p. $.. 

-J'^'-^St^. 

Em l( de UZ^tUZf^^^y^ àe 192/ 

foi inscrito no curso de ._.lfnr.^í^Ci^'^kL 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de. 

Requei'euexaine em de »> 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

a fi.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 Requereu exame em de 

Requereu exame em de ^" de 192 

Frequência no L.". aJl.' 

l.Cp'' f$^ ^ ,̂.--̂ --̂ /- p. â' $ ^ 

Em ff de 

foi insci'itq no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. . $.. 

de 192 

Frequência 

r^P

no L.o^^ 

S 

^ afi." 

o ^ '̂ •" V ^ 

_ _ ^ 

no L.o^^ 

S 

___ - ^ 

Fm de de\192 

foi inscrito no curso de 

Requere}( exume em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

Frequência no L.° 

I." p. $ 

a fi." 
•J<t l>- $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no ctirso de 

Requereu exame em de

de 192 

Frequência no L." 

!.'• p. <? 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Fm / de fi^ c/í^/^^^ de 192'/ 

foi inscrito no curso de' 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. ' $ 

de 192 

a li." 
9 « 

V' 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Requereu exame em de 

J^Vequencia no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.vame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." . 

1." p. $ 

afi.' 

2." p. $ 

Frequência nu L." 

}." p. $ 

afi.' 

2." p. $ 

Frequência no L." . 

1." p. $ 

■ 

Fm de 

foi inscrito no cur.^io de 

de 192 Etn de 

foi inscrito no curso de 

.. de 192 

de 192 

Frequência no L." 

V' p. $ 

afi." 

9u P

de 192 

$ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no />." 

1." p. $ 

a fl.« 
9 ( 1 

de 192 

$ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." nfi.' 

1." p. $ j •• 

de 192 

$ 

Fni de 

foi inserito no curso de 

de 192. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. <? 

afi.' 
o " 

de 192 

$ 

«nr 
" ^ ' ^ 

^ ò\ * i 

1 

I < 

Concelho de 

No diaJY de ^^^l^^*v, 

de 192^'coniluiu[o eíi^me de yC.\^C^ Ux^ 

e foi ClyllA^'V^^^ 

Média final cf/lUzti'lX/' P^í^^T^^ 

Qualificação JJ^^^i^^^*^ 

Vid. L.o ftUpa fi.'S. 

^^^^^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o 'exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia // de ,_ , , 

de 192^/ concluiu o exame de ([j/li^PfttrS a

e foi 

Média final 

Qualificação^., 

Vid id.KLf^,^ J f f i ^ ^ ^ ^ 

No dia ̂  de • ^fldA^tlM

de 192^ concluiu o Áxdme de L<^l 

efoi ItÍ UíO. líCcS^ > ^ 

Média final 

Qualifica^ 

Vid. 

-x 
XL

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

i 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

n 
e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ã fi." 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Quídificação 

Vid. L.o afi." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a li." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

, filho de 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.mme de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de l92 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

OBSERVAÇÕES 

,-^::¾ 

?. 
^. h<' 



*'^' 

'/O/ 
o Nome ̂  (L^/^/Ji^ê/xH.^H^i) /¾^ t̂ v-/̂  'T^l^x^ de idade de^ // anos, natural de 

(e Mat." n.° f l / I N S C R I Ç Õ E S 

de ^ ^ ^ Z ^ ^ - ^ * - - ? ' 

tio no curso de CCt'^^^^'i^^^^' 

de 192^ 

exatne ini L.ãeJx/i^^^d^ de 192. 

ICía no L.o afl. 

2.^ p. 
^ 

^7-

at^ 

Kn\JCl <i« ^^^Ui^Ut^/pO de 192j 

fui inscrito tio curso^ ^^2j2^'f<'^^ 

'^ .//^U~^ 

Reguereu exame em //..de 

Frequência no L." 

de 192/ 

.2.''p. ^ ^ V 

Fm//J de i^í^/í^fl^£iç^x:> de 192% 

foi inscrito no curso de Z ^ ^ / ^ Í & Í ^ Í Í - ^ '^^^ 

...^..^LdA^drr:^:::^^.. ^ í L - r ^ W ^ / 

/ 
Requereu exame em ■ ./...de^^pn^k%^i,' de 192Ù 

Frequência no L." '.. afi. 

0 

/û $PV 2»p.//f$/^V 

Emjh de litéd^Âí^.. 

•foi inscrito no curso de 

de 192S 

P-// 

Requereu exame em de de 192 

3'equencia no L." afi." 

Fm O de (J^H^^l.i.t ly^ 

foi inscrito no curso de (^^^^1^3^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

i." p. $ 2." p. $ 

y..de 192í/ 

de 192 

Em kP de i r ^ de 192í/ 

foi insci^io no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1. 
a ti." 

$ 2.'' p 

de 192 

$ 

Em J) de (J^/i<^di 

foi inscrito tio curso de 
« 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." 

1." p. $. 

l^ dy%92'f 

t^^ 

de 192 

-mz. Em ú de i^/AtP^r^2> j ^ 192í/ 

foi inscrito no curso de .. f'yL^.J...^r.::f.::.í<i^^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

/T^ 

de 192 

-8." p. $ 

/ . 

Û 
Em ^ de , v â^a^l^^vn^^/^,^ de 192(. 

foi itiscrito no curso de í^!L^<^rr£<,í<á!d^ .̂,<?v^y 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

afl. 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

a fl." 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1.» 

afl." 

"im ^ de d^í^H 
foi inscrito no^airga^e ..ù. 

Requereu exame em ' de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

f> de m2íl 

de 192 

«/6-

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.'> afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.'> 

i.« p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." cfi" 

1." p. $ 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." 

1.» p. $ 

afi.' 

k: 

de 192 

•) II 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequcnc/a no L." 

h"p. $ 

a fir 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi.' 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." afi.^ 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.^ p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

Frequência no L.' 

1." p. $ 

afi.^ 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exatne em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

Fmi de . 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exattie etn de 

2.» p. $ 

Frequeticia tio L.° 

irp. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

2."p $. 

de 192 

de 192 

2.^p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

..de 192 

.) a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

$ 

Concelho de JV^ ^2 h . 7^7^^y / hr7/J^^ , filho de ^ L/^/^JiM/ /tr7./y^^pU^^yf'Co're^^ri^^^ 

EXAMES 

/ / H }io dia^j de p'tti^'^'V/l 

de 192 d. concluiu M /exame de //1/041 Ht'(B^ 

efoi ^M^IAU^T^^^^^ 

Média final (JíQ/Z^^/l^^^lL^ 7"^^ 

Qtudificacão , / ¾ ot'^ijyÇZ^ 

Vid. L.oJ^iJ^ a/T.' h^.. 

I No dia / f^ ae / Í ^ L - ^ / t^p A . 

I de 192ífnmcluiu o/exame de ^^J/^/í^tí? 

Média final j:J^/ldi^lí^P^ V^^Û 

Qualificac/ioJ /^71

Vid. L." ÍUÍ^U a fi.'^1/^ 

y^C J 

No diù 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o (i fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exatne de 

efoi 

Média fitial 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

I' foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

So dia de 

de 192 concluiu o exattie de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 coticluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concltiiu o exame de 

efoi 

Média Jiltat 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exmnc de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média fitial 

Qualificaçíio 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a li.' 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

j\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média fitxul 

Qualificação 

Vid. L.o a fij 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

.\'o ília de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média filial 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

OBSERVAÇÕES 

TV 



mmmmmmmmmmm 

No me ^ 

/ -

/ ; 
'^ JMÍTH^ /t^r^i^ZíZi><f de idade de-^/ anos, natural de U-^^^^^^l^O-' 

le Mat." n.' f l / I N S C R I Ç Õ E S 

.U^/^P^l'^ 
'iirnt': lui curso de 

t\'fn r.iiiini ctli de 

de 192S 

de 192 

inicia HO L.".. ^^___^^^a fl.' 

^ 

Km / de (p^P'Ùff^lV^^ de 1920 

itscrito no curso de ""ífZi^ (£^^ 

EmJ'^fde JûÙjtpJ^ de 192t/ 
fui iiyrcrito no curso de j^i^{/"iH^^ ^^^ ^— 

/ ' ' 

Reijiiercu exaine ein. de de 192 

Frequ^icia^no L." 

lyf. S 

Bequeirn exame em de de 192 

foi inscrito tif curso de Jt^A^ktÂ^^/^íí^O^/^ 

lùn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência un L." 

1." p. $ 

a fl/ 

2." p. $ 

Frequência no L." , afl.' 

ly'fT/ÏÏWÎ/ /< r3? 2." p.//r$Ûl> 

Km . / de U'í4yl^íl>^\? de 192^ 

foi ipscjçito no curso de yî*~£J^i^t^t^ / Î = ^ 

f*4i¥y^;r 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ._ - - afl. 

de 192 

1." p. 'í $^"P 2.« p. é S^^ 

Requereu exume em de 

1 Vequejjeiitmu Lr^ 

$ 

pimeM 

de 192 

2." p. $ 

^^iZ^i^c—<=-<=>C-á 

EmJ%^e y/£/Ijrj^P^/^\j de 
critu no curso de 

"iequereu exame em de 

Frequência no L." 

1 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." [j. $ 

afl: 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Em , / de iUrí^MUidy:. 

foi inscrito no curso àe.ji^í:::íúi<j:^^ 

Requo'eu exame em de 

Frequência no L." 

de 192 

///) $í'\> 

Em/l de (^Ái^^u^^/j de 192^1 
foi inscrito no curso de 

i Requereu exame em de 

Em/ 7de y///^:f^^/^ ^ e 192^ 

foi insofito no curso de . A*^^<fT^/:rt<::^ft^p ^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

de 192 

Frequência no L." a fi." 

de 192 

y£r$írp 

0 ' - -

N 

EmI,Í~de jtfu^t^t^P^^^l^^e 192^/ 
foi imcrifo no curso de / /^f^í(^/trif á^ ^ 

de 192 Requereu exame em de 

i Frequência uo L." 

7." /'. $ 

afl.' 

o a S 

< ^ 

- ■ ^ 

Em de 

foi insaiio no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a ft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 

a //.■ 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi." 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame m de 

Freqi ncia no L." afl." 

1 ' p. $ 

de 192 . Fm de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl. 

de 192 

2.» p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Freqyrncid no L." 

1." I>. $ 

afl: 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2.^ p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

nfl.r 

de 192 

2." p. $ 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

Em dl' 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." y. $ 

a fl.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2.'' p. $ 

de 192 

t > ( ( 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Frequência no L. 

1." p. $ 

afl.' 

2." p. 

de 192 

$ 

Fm dr 

foi inscrito no curso de 

R..,((ereu exame em de 

Frequência no L." ".A-*^ 

/." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

■de 192 

de 192. 

2." p. $ 

Em de. 
jài inscrito no curso de 

de 192 
1 

. , , . j 

i 

.'/{equereu exame em de 

1 

de 192 ! 
1 

FVciptenda no L." afl.' 
• 

2.''p. $ 
i 

B P P P i g i a g l 'iiili lè»iiLiii.y m '«WWilMWWPili l l i 

Concelho de VOii/)^^i^far~> 
il 1 fr 

, fiiko^de Àûé±rtc^ Ja^ai^^ f//a:iÃi 

EXAMES 

I No dia/íí~de y W ^ ^ * ^ 
de, 1^2f/ concluiu ij'/xame^de (f/yí^í^/J^l^'*^^* 

^0 dia l Á de 

de ViAl^yyl^^ came 

\ 

No dia e^ de J^í^l l^^ll^^ 

de 192 H concluiu o/^ame de ./-/^-1-1 ^ ^ ^ ¾ ^ 

de 192S concluiu 

e foi CZ^/lyíyO1/c^^ 

Média flnal ^ Ui/I^ f^ Viidáin^ 

Qualiflcami,,yUJJLMu^ 
Vid. L M ^ W / ) afl.» 1 6 ^ ^ 

s=v:3i^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi l ^ A ^ / K í £ : 3 > T J ^ X - ^ 

Média Jiual 

(Qualificação 

7 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." <i fl-

\o dia J ^ ( So dia P ^ de ^ H^CL^TJ /j / ; 

de 192 i^íconcluiu o, éame de > Í < ^ J ^ / ^ * - T 

e Joi 

Média final 

Qudlifi 

Vid. ( u ^ ^ ^ " fl' ^( 

No dia yp de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl. 

de 192^ concluiu o exmne d» ^/1^ 

HJ^^ a ír<r ^íf ^ifP 

cZ/^ 
Média final ^ ¢ ^ A^^í^^^^^ 

I Qualificação^ 

Vid. 

No dia de ~ 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." a fl.' 

No dia ^f i "( 

dv 192:^ concluiu , exame ie ' k ^ ¢^^==1^ 

, ', utyUUyj íSj e/^ ^ I 

e foi «iiî^^liiî'il '^î^i-J^J 

Média final cy^: > /mUY^ 

Qualificação ijyJjM^i^íM— 

Vid.Jj. J a fi." J ^ / o > ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a //.' 

No dia ^ de fvuC'^^^:^^ 

de 192^ concluiu/o exame de flÁ^u^jX^ Zj''^ 

^.0^ ^V-t ti'^7 

' , ^ / 7 ^ ' i f ' .^ / ' 1 Û^M< "f 

y (. v(^ /..lÈIkidr::' • ,./—> 

'^ ^ ' yfyi ' ^ A.1P 1^^^^ 

\ ' 1 Média fiial ' i'^ '■'' 

. I Qnalidim>ãojttr/:'ú'''^ 

'\ \vidS^^jr) (^fl.»}^' 
f I #^" 

No dia de 

ile 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia ■ de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

O B S E R V A Ç Õ E S 

• r y "̂  

t 



- i?, 

Nome ■ ^ / ^ ^ de idade de .// anos, natural de 

k° de Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 
(,wï de 

fito no curso de 

heu exame em de 

■ / > 

de 192") 

''^/^/^a^i^le'^i^^^y 

de 192 

ittencia no L." 

Km.//' de iÉi.i.Xi^J'^'P de 192'}, 

fui inscrito no curso de jjZ^^.^^Tdhii' <í^^^^^ ^^^^
¢,— y ^ /17/-. 

Requereu exame em de 

I'Vequencia no L." a fi." 

4 , 

de 192 

Em2y de i^y'WMA;^^ 
foijnscrito no curso Ae /C^í^'''^^^ 

I-, ../.-,...^^../ 

Requereu exame em de 

/íít^' 

de 192 

! Frequência ua li.? 

1." p^ $ 

foi inscritoj no^urso de 

Requereu exame em de 

Frequenciam 

l 

de 192 

Fm í^ de 

foi inscrito no curso/^e 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." I/^^JTÍ 

de 192 

Fm 2^de ( l Á v W ^ h ^ p de 192 f 

foi instrHo no/yurso de ^/f^f^^Y'^'T^i^ ^ ^ k ^ 

Requereu exaure em de de 192 

Frequência noj^ 

I 

Fm / de 

foi inscrito no curso 

A 
Requereu drame em de 

Frequência^ -ÍJ." .m n afh> 

v̂  

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Em 6^de 

foi inscrito no curso de 

Requereti exame em de de 192 

FrequeiujMino L>" i ■ trfi." 

Em h de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

FrequetmajwL^ 

..de 192 ( 

de 192 

Em *? ,ie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fl: 

, de 192Í 

de 192 

Em O de ^^^^LidA^^zr^^ yiie 192 i 

foi inscrito no curso dt^ l\k£^J./^J<dÃk^j ^^ 

mA^t^iA^L<^:'> ,' <>ht<'(^u*a^^j ^ / / ^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." /). 

-Y 

de 192 

Em ^ fde flíT^f^U*^ A - o Fm ^> de '' (TvUy^ U\^ Jg 192 T 

foi inscrito no curso de C^/vxyC't^ J'í^''0*f^4y^^ 

/ f^-
Requereu exame em de de 192 

Frequencuf n<i L." ' / / / 

" p. $ 

Em y de ^Z^^JÍ<:> de 192. ' / -

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

1*'requencia no L.^ 

p. $ 

Fm de 

foi inscrita no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl.'' 

1." p. $ 

Em de' 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequeneia no L." 

/." p. $ 

a fi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2.<'p. - $ 

de 192 

2." j). 

de 192 

$ 

de 192 

o u 

de 192 

$ 

de 192 

dé 192 

Frequência no L." u fi." 

i." p. $ 2." p. $ 

de 192 

Fm de. 

fui inscrito na curso de 

Retpiereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

"fi.' 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

. l."p. $ 

a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Retpwreu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

J'Vequeuvia ao L." 

t" p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Fretpiencia no h." a fl.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi i)is(rito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a H: 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 i 

2." p. $ 

d" 192 

de 192 

2." p. • $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

•^ . de 192 

o " 

de 192 

$ 

de 192 

\ 

t 

Concelho de 

EXAMES 

íio dia j ^ de fnA^yty^'^ ■ /\

de 192!> concluiu o/xame de^^^^^'f'^ Cy^2___ 

• foi : ^ / >2^ /^3> tA7 

Média final Id 14^'^^^ty'i^^^^O''^ 

Qualpitiçm. ' rP ?/^ 

No dia ^ /^ de L^áJ^Z^Ó^*:» 
de 192 d concluiu o exame de L.'^^*»-/^^»*'^^ —' 

m diajj de . 
de 192'f^conchiiu o/exame rfffyCiW'^ ^P 

e fo 1 4l(À ÍA^ (dc^ 

Média final uU^OAA^ íYtlUrr^^^ 

Quali 

Vid.^]Í4j/ a fi.'f(^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.^>//LrJa fl." ^'^ / :^' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Na dia^^^ de . 7 W ^ ^ 

f/r 192 '. concluiu (I jexame de f^^^é^ l<Pp/^t^ 

Média final 

Quafifiamiíi 

efoi ^u/ kV'iy^^ ■ ' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." n fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

f' " U "^ 'ncoí^ _____ 
Vid. %y^âi'li a .fi.* ^ ' > ^ S ^ 

de 192/ fl conclinu_ji_ixfipie de 

•^{1 CU,iyoA/*^<^^y*^ f i^LCU.*** 
(' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

j Média final 

QualificaftJ^ 

Vid. L." 

No dia/^/b de yíi^cA^v 

de 192$ concluiu o_exame de ^X^P/^ynli^^^ CCd^^ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi , l 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." Ja fi." / / / 

.Vtí dia \ 1 de 

df 192\ conduiu o exame rf* 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

efoi ^M^VÍV-Ov^yv 

Média final ^ ^ V A A / Q M J W V - ^ 

Qualificado ^ , ^ U A J U > ^ Sj^r^ 

Vid. L.Av^%\..< V^\ 

No dia de 

de 192 concluiu o exo ne de 

efoi 

Média final 

Qualificaçào 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

OBSERVAÇÕES 



Norm 
/ 

^ûU^CW^d^t^^^^ (:^^udûvv de idade de J^ anos, natural de]. Q'/),^,^^U^ 

..° de Mat." n.° fl. 
I N S C R I Ç Õ E S 

^̂ »' ,_- y de 

^çrito no curso de 

'.^rd^dirrO^^^^  

kei4 exume em de 

^ :̂̂ :̂::.̂ :-̂ :,̂ 3 -̂̂ 1 

Emj6 de ^ J ^ / è ^ ^ Â ^ ' de 192X Em Jjbd^ À^/ZA 
fol inscrito nqctn:íutét "^^ 

foi inscrito no curso de. 

de 192 i/ R/quereu exame em de 

Frequência no L." 

Em y^ de^d.i^.^J^^.l^.Ozy.'' 
foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

,de 192(, 

^' 

Requereu exame em de de 192 Requereu exame em de 

hregiifinrlnjin T. o TTJÏ.' ^_,_^ 

j ^ ^ . 
FM^J;) de ^ • Y J / S ^ ^ A o . ' de 192 2> 

foi inscrito tio curso de iÙ'^^^^.pPrj^^^, 

v 

foi inscrito no curso de 

Frequência mrtr.^ "ifjl.*. 

1" l i ^ $ (^^^^^y.^p $. 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requeieu exame em de 

Em »í 6 de ^Jtí--vc-c«x- At,-o de 192 6" 

foi inscrito no curso de v / ^ - e - í t . t . c ^ ê<L--

de 192 . Requereu exume em de 

Freque 

Requereu exume em 

Frequeticiu no L." 

\n de de 192 Requereu exarié em de 

Em^J>. de .^j£:i^Z^^f,a^^^ 
foi inscrito no curso de /vk£<d.i. 

JH^ I Í ^ Tf'i''^ 

i 
Requereu exame em de 

Frequência no L.0. __^,„4*^.'. 

de 1921 

Em S^de Ali^ 
foi^inscj'itu no curso de 

Cr^ M 192^ 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afi.' 

Km (ir 

fui inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame ou de 

Frequência no L.° 

Vp. $ 
« / . ^ 

En<Kf de 

foi inscrito no curso de '>,^*'4-<. t^c 

de 192 Requereu exame em de 

C^^^cz. 

de 192 Requereu exume em de 

Em yv de i ^í/^í^j^^iti^ de 1921 

foi inscrito no curso, de 'M/^^&^^í^ldí^^o^c^^ 

Frequência no L^" 

'fl.' 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 b Em de 

foi inscrito no cu7'so de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

J." p. $ 
<tjl.' 

de 192 Requeieu exame em de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu e.xaiue cm de 

$ 

Em^O de (J^rtH^J^l;^^ 192 3 

foi inscrito no curso de ■■J'iL^^Î (2^ 

íSí^l.U^ <A 
u 

Requereu exame eni/l ò de Ji 

Frequência no L.» « /t.i 

1." i^.^O$^//T) 2.» p. h $IA> 

Em£o de/ 
foi inscrito uo curso de^ ' 

Em y^de . J^^.P'Pfl^i/Y^ de 192\ 
foi inscrito no curso de C ^ ^ r ^ i ^ ^ 

í o 

de 192(1 Requereu exame em de 

Frequência no L." tfi.' 

h.» p. $ 
^^i^.^—.A.ísC^ e ^ ^ . 

Frequência no L." 

1." p. $ 

uji, 

2." p. ■ <g 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 Requereu exume em de 

Frequência uo L." 

1." p. $ 
aft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência uo L." 

1." p. $ . 
a ti." 

4̂ ." p. $ 

Requeria exame em de 

Frequência no L." aji." 

de 192 

foi inscrito no curso de ^^^/^tí^t^ 

Em hJ de 

no c 

Requeieu exame etn de 

de 192f Em de. 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência uo L." 

1." p. $ 
u H. 

-2." p. $ 

Frequência uo L." 

1." p. $ 

« / / / ■ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.\p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

de 192 

de 192 

.2." p,. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i:'p. $ 

^*>4>«nH 

de de 192 

aft.' 
•J " ,, c 
2. p. $ 

,.--., 

WB 

Concelho de /^/7ty^/7^t^::i^^^^. , filhoi_de _ 
) ' / 

vviyi^X^H^eyíy^/^ Ò^^i^dd^..kiQ 

EXAMES 

A^ dia '^' de h i >4t»#fVu> 

de 1921/ conclu ill o e^ame de. 

Jflã 

^é^ 'â^/^ fe^U^^^^ ^ e^^J 

de 192tf concluiu o exame 

"pL^^'(S./X. I £^. 

(' foi /C^^/fpptcT'^ l/ 

Média /inat/MJaí^^^^^^^^^^^^^^y'^'' 

viC^" ítLu u .//.■' 

^^^.^KM^tí-

JVo dia/Ade flA^Ll^^ A 

de 192/(coucluiu o exame de 4/^0^

e fo i /ZyïA'U) jyiPn/pLt/ 

Média Jinn I ^/Â^IU^I^X^ /l^2:íJ^/y^^ 

Vid.JíoJtíy^ a fi.'£^^ 

No dia 6^ de JHf^y^ , i^^ 
de 192rconcluiu o exume de ^JHWù^U^ 

e foi 

Média final 

Çualificaçàjj

Vid. L.U&J.Ufl" I ^' 

No dia 11 de dUy i i-^-i.-^-^- / 

2 T eo0ui\f)oj ffXaiiff de >;;^f^A^ ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de W. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No (lia U j de . j U^O i^v ^ 

192 j, ^concluiu o krame d& ^AAA^/I^ J<D , de 192^^eoncluiu o 'exajne d^j^AifJA^ 

yfoi ^ , ^ / - / ^ ^ 2 ¾ ^ ^ . 

Média final Û U^ VaJ>0'^/ 
Qual'i 

Vidi 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi ^<^-*vy-iî,<^< 

Média final L^JL/ /^i^oMn^ 

Qualificação 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dtr^tTde / ^ - - ^ 
de 1921 concluiu o'krame de cJl^ ^ C ^ a - t - í , ^ C''^. 

foi <«*̂ '̂ ^ M**^ A—-^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia/} de LVi^Pf'tyf 

de W2Ò' concluiu o eiame de 

efoi ^ Í ^ / M ^ ^ Í ^ ' ^ ^ 

Média final ol J/t^!^ '^<i^ 
/f) 

n,,nllfirtinfín krûw~ ' ^ 

Vid. L." V^.oa fl.' J' f>'1 

/-M--, 

Média final 

Qualifica^! 

Vid. L. 

aXyy 

#«=-«s*=»Í<d a'"^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi: 

No dia de No dia "^ O de .,' ^- ^ 
de ]92rÍtoncluiu o exame di^M^ e^e*^^^^ e.<i\^de 192 concluiu o exame de 

t No diaAt^de JdA. 

de 192o'concluiu ó exame de 

o I 
efoi cZi/]Ayt>/yc^i/^ 

Média final / j J i ^ U /yW/OO^^ 

OualificimoJtJjP''^^^^ _ 

Vid. lítJ^H^afi..' i-r^. 
/ 

efoi 

Média final (> 

Qualificação 

Vid. 

No ■dx^t' dT^^CÇ^õcZ^ 
de 192$ concluiu o exame de ft^íi 

e foi 

Média Jinnl 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

Q^OK 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

V:^ 

efoi <^^/ lyviy J^^^''^^ 

Média final d/LLO^L^ 1y'>UL í^a>L</y^ 

Qualificação ^Xj 

Vid. L.o /2*h ■ 4 Pê ^ 

No dia n de y ^ u ^ ^ 

de 192 f^ coiícluiu o ^xamt de 

T 

t 
Vi 

ft. 

e foi CM, "ivfxha et (K^ 

Média final d t d W ^ A^xJ^At^ 

, Qua l ificaçãoJ^y^^ ' h^^A.^r^/, x\A K, 

\Vid. L.''hU \ci fl.\^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

1 

OBSERVAÇÕES 

/ 

i 



Nome ' paita, J^í^^^^/^^^^i^^ dL.rt de idade de anos, natural de f^M/^^/i^/Jí^j 

f.° de Mat.^ n.° fl. INSCRIÇÕES 
1 . / ' " . de ^Jt±r.:i^?>M 

' nu curso de ¢^.. 

II t'xnme cm de 

iicia no L." 

V... 4de 192^ 

'<P^Ù:0-€^  
-C^ 

de 192 

Km ./ i.1 de xicferíí^ 

\foi' nisrrito no cur.to de 

^ã^^^^z>:rv de 192f) 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." ^...a-Ji.'' 

1." p. ̂ $/r /<S5. ŷ */̂ . 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no h." 

1." p. $ 

a fl. 

de 192 

5." ]). $ 

Em de i 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência na L." afl. 

1.» p. $ 

de 192 

de 192 

$ 

Em /Û. de U2-Í^IÍ^HK^^ de 192^ 

foi insQ-ito HO curso de /y^^^J^j^í^ '^ Ci_ 

l S-c^-t^")^^. ^ d-uí{ I 

i 
Requereu exame em de 

Frequência no L.o af.' 

de 192 

//ÍSirp 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de. 
de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

7." p. $ 

a fl.» 
Ou -n 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
af." 

de 192 

2." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.'' 

l.-'p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

ajL 

de 192 

2," p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em lie 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.-p. $ 
ajl: 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. S 
afl.' 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a/l.' 

de 192 

2.« p. $ 

Frequência no L." 
1." p. $ . 

a fl.' 

2." p. $ 
Frequência nu L." 

l."p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p . $ 
ap 

9 o 

de 192 

p. $ 

Frequência no L.» 

1." p. $ 
" / • " 

de 192 

2." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

'<Jlf 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reque>'eu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl." 

de 192 

2." p. $ 

Í-Jm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

1." f). $ 

de 192 . 

o a 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.'. 

/." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." n fl," 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

de 192 

y « 

de 192 

$ 

de 192 

9" 

de 192 

p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." 

de 192 

$ 

de 192 

•> " 

de 192 

$ 

de 192 

~. p . 

de 192 

$ 

V 

Mull 

Concelho de , filho de 
^ 

izi--.- -.-
EXAMES 

/^ A— A'o diyL^ de 
de 192l/ cmc\ui\/u/exame í / e / ^ Z ^ ^ < ^ ^ ^ ^^ív 

7 (S,Ayly\A^^ 

e foi ,^¾ 

Média fmal 

Qualiflcação 

Vid. Lt^S^ /fl.'/J> 

No dia de 

de 192 ' ciinclniu u exame de 

\-
e foi 

Média final 

Çualiflcação 

Vid. L.'> a fl.' 

Nu dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Çualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia ^ de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /.." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a il." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qucdificação 

Vid. L." . a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 
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. ; 7 . 0 
"^ Nome ^j/^^Ml^cyU^j^^c a^ (^i.ù%^ de idade de./ranos, natural de Yí^f^ã^ 

^. de Mat." n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 

'' ^ de ííé/í/^/Í^Á^ '̂ Vî i? 
>./M,, /i(> curso de ^K^/íZ/i!^í1^^^ 

rttCf 

reu exame em de 

ptencia m ífA ., afii*' 

de 192 

|i.» f. 

t - ^ de 192\ Km ^ de (IJ^Í^Í^ÍC*^ 
foi in.tcrito no curso de /I'^il^J.^^r^r^^ 

liequereu exame em de 

FrequenaitTy^ L.o a fi 

de 192 

^^.^ p. $ 

Km J de 
foi inscrito no curso de 

Requereu crame em de 

Frequmcia no L.o a fi.' 

V p. $ 

de 192 

de 192 

2.<^ p. $ 

Em de _ 

,foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi. 
o a 

de 192 

$ 

Fm de 

\foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.o 

1.» p. $ 

afi." 

de 192 

2.» p. $ 

1'Àn de 

\foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência )io L.o 

1." p. $ 

afi.' 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no Ij.o 

1" p. § 

a fi." 

Em de 

foi inscrito )io curso de 

liequereu exame em de 

Frequência no L." a fl. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi" 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi.' 

1." p. $ 

/ííW de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etu de 

Frequência no L.o afi.' 

í." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $.. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.« p. $ 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

2.0 V' 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu Jj." nfi." 

1.» p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L.o u fi." 

. 1.» p. $ 

f'/m de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência nu L.o o fl.' 

top. $. 

Em de 

foi inscrito tio curso de 

Requei'eu exame em de 

Freipioicia no L.o 

1" p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no Ij." afi." 

1.0 p. $ 

fùn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

l."p. $ 

afi.' 

de 192 

•) a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.^jj. $ 

de 192 

de 192 

2.0' p. $ 

de 192 

2.^' p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

i?.<' p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

/." p. $ 

afi.' 

Em dr 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame ou de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.r 

Em de 

foi inscrito no curso de 

liequereu exume em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

liequereu exame cm de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ofi' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.came em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

•■>'" •! /). $ 

de 192 

o " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

p. $ 

I" 
Concelho de 

[ i : 

A'o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 cuticlniii o exame ile 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.'> o fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

1 

I 
efoi 

\ Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

Q 

Ï 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

'. 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu u crame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

, f/lbo de ^lHê[J^i û(c X U'^f'^ 
) 

EXAME!S 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.'. 

No dia de 

de 192 concluiu u exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 



mmmummmmmm 

r̂r-

(V: f^om^id/^ii^ 

f de Mat." n.° fl.̂  

- , , « 
^ 

^^Ua^j^ùM^ yy^PH^ff^ ^^ idade de //j anos, natural de hiù^ 

I N S C R I Ç Õ E S 
"r 

...i^. 

ir? - ' ■ de (^Â, 

f}ii) no cnrso de 

exnme cm de 

„jcia no L.o ajî.' 

k / Z - Á i , ' de 192'j 

-a. 

de 192 

2." p. $ 

y 
Em3!^de _J eÎ£^i^^l^' de 192 ̂  

t'ni inscrito no cursp de ^^^/O'yuCrC*^'^^^ 

Requereu exame em de ^1 de 192 

Frequeiiiftu.no L." 

EmS ^ de ̂ M/'^P^^^^^ de 192% 
foi inscrito no curso de dJt 

i 
I 

Requereu exume em de 

Freque7ici(( no L." 

de 192 

Em 2,1? de ....^MQ^±I^:1^^ de 192J 

■̂  -{ , 

/ à 192'/ 

foi inscrito no curso de. 

.'£í::í4/y^ ^Û^Ucf) 

Requereu exame em de 

de 192i 

foi inscrito nocítí:au_áâ|iC--^/^í<íí!(^^ /Í^C^ 

Requereu exame em de A ^̂  de 192 

',0 ̂ wcuxsudúi L~^ 

\ 
Frequência no L." ' -R 

Em ̂ 'fde yj^^^^ 
foi inscrito no^ curso de 

Requerm exame em de 

Frequência no L." 

1 . ' ^ $~fy ' 

Aí de 192 

Em 2. Vde yic 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." aji.'^ 

Em ^ /de ^ ^ ^ / f c z ^ t ^ t ^ - v - i ^ de 192 S 

foi inscrito UOA curso de ^^fd^Cfá^L^c^ ^ ^ ^ 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." nf* 

de 192 

Em ^ 1 de 'à^^^^^M^^Tyrsj y., de 192 Ç 

foi inscrito no curso de ^ i ^ i ' ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

■ í 
Requeren exame em de de 192 

Frequência no L." 

4

. ajl, 

Em / ^ de ^/û/l^plJ>y\J de 192j 

foi inscrito no cursj^ de ^^^'^élCí^ , Í ^ Í ^ ^ ' Í^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

de 192 

EfíiZ^OdT"/]e {^^iz^ 

Frequência nn^L.O/^, aji.' f ^ \ 

j Reqi 

\' 

^^c^^^r^cu:^ g/^v;iw:i,rt<^ 

EmJ!í7 de Jc/le^^a^Ur % 192^ 

foi inscrito no curso de <ú..^:^kldc^h^ ■l< 

ereu exame em de de 192 

Frequência "í^í^." Ç) 

1." p. //fm 
afl." 

$ 

/?

Em/élley/^^Z^ ^'^.de 192H 
foi inscrito no curso de /^^.v/^yyC^i^^^— 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a f 

1."P í' j ^ \f 

\X y ¥'19^ 
>f ^. 

7 •■ /!i 'HtP $ 

foi inscrito no curso de 

de^l92^A Em de 

foi insorito no curso de / Í ^ t - ^ ^ ^ / ^ - i í - ^ ^ v - » 

Requereu exanà em de de 192 

Frequência no L." aji." 

Em ^ de JÚ^£^4J^C</—^ de 192 ( 

foi inscrito no curso de.^M/'(^<f/f'i'^t^ 'ÍQ e>~^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a Ji. 

Em ^ "l de ~ 

foi inscritpjio curso de 

^ 

Re equereu exame em de de 192 

Frequência no L." afl.* 

1.» p. $ - - ^ - . ^ ^ - " J » . $ 

' ^ 
: : ^ ^ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aJl." 

•> (I 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." /K $ 

de 192 

de 192 

2.^' p. $ 

Em de 

foi insciito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl.» 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

pjn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de \ 

Requereu exame rm de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
^'/-

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame cm de 

Frequência no L." a fl.^ 

}.'■ p. $ 

de 192 

de 192 

2." p $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 
".('.' 

■j " 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

oji.' 

de 192 

2." p. $ 

U.J>S. 

V 

'umm 

Concelho de 
V/ 

, ff/bo de ^MÂUICI Û/'P^/âuV^ J^ HûyUÍiJa^±^t^t^ 

' ^ f . i -

EXAMES 

^¾ dia 3^ de 

/ . de 192 '^f conclniu o e^aniK do '^/PL^lv^f ^/T 

e foi :£^Í^S, 

Média final ^^II'IAH:' /^>^7::îcJ:^rr^^:f 

Vid. C^ídi^ a ./// //^S^^ 

No dia / h de Jt^^^Ct^iP 

de 192 íf concluiu h/exame de A^^^M^^iû 

foi í::^/^Pt€>í^<ct<^ y 

(^1^:7^1 Média fnol c^ 

Quaimcm^f^..y^—-- ^ ~ ^ 

No dia /f df //14.1/^^1^ f . , 

de 192 j , 'concluiu o exame de ''vUé lA^lÃt^ 

efot CZ/ÍHV V£^y 

Média fmal .1 fl^í^iíyjCy /y^i^ttryj^^ 

Qucdijicíwão

Vidy^lÚH^ a ji. 

^fi^ ^ v * :-<c--««;:«a«í-(É, 

No dia jZyZ(le 

de 192 b concluiu o exame de /V .¢^ 

e foi <^ùi, fl t/. >:í^íCtíV M 

Média final ^1 IpP'Pi'T/ ^^^:^(/.) 

QualiJiamivÁ ' j ' * ' * * * " ^ 

Vid. ^ ^ l U ^ j a fl.' 2 ^ 

y 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

i No dia de 

i de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a IL' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl. 

OBSERVAÇÕES 

http://Frequeiiiftu.no


■»wmnif»p»«w«pwiín mm'm'mmmmmmmmmmmfmt 

I/ /^^ A ^ . 

Nome •/: 0Uííã^ lùdanù'^é.r^^ gv 
c 

de idade de^//^ anos, natural de ^2)...0^^1^^/^^^/14/:/^ 
/I • / 

le Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 
de . ^ / / / t S l - i ? . de 192 y 

nu curso de rr^::^ ^ - Z '̂'—'' 
Oit." ^^à^r^) 

ère II esfime eni de 192 

içia no L.o r'Z. a ^ * 

^ p. /f$//V 

Em,/ de _ ^Â/^r£L/^l^ .Aie 192^ 
foi inscrito nojcur/so da ^^^^<^;^^/£^t^^^^^^^ 

// A^.'^"^/'—■— 

Requereu exame em S de 

Frequência no L." 

de 192 

Km L de /M>U,£p<^^'^ de 192^ 

litiscrito no curso de uJ^./,cdf<:i'J 11^ â^ 

î 

lequereii exame em de 

Frequência no L." a // 

i. fi.x,f:,7tttnr' 

de 192 

Em ^ de ÚÍ^PiJ^/^^>. de 192) 

I foi inscrito no curso de JlJL£^ érii^a^i^. <*^ 

Requereu exame etn de de 192 

Frequetïcia no L." ajl." 

y^ . S 3 Í - Í Í ¢ , . ^ . - 7 ^ ^ 1 ^ ^%. s 
Em j ^ . de .^JJlklk£fr.i>:Îyy:^... de 192'^ 

foi inscrito no curso de j::é4^./:Z:/^::X::ii^*r.ù'tP:''^^ 

^Jl.\<JÎ^ 

Reqttereu exame em de de 192 

Em// (/e . ^ ^ ^ / i ^ ^ r ^ S ^ de).92f 

foi inscrito no curso de ^ll^r^lík^í^íí^^i^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

Ccu^ 

de 192 

foi inscrito no curso de . JÍÍ/'./:^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." &/i 

de 192 j ^ 

de 192 

Em I de C&^^é^f^^^:^:'^ dfi 192^ 

Fm ,/ de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm 

Frequência no L." 

( 
de 192(, 

de 192 

foi inscrito no^urso de „ ^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1 

de 192 ( 

de 192 

Em// de (Jhi 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." 

/ífpi^ {f^^ 

de 192 

$ 

Em li^dc 
filL^'Cmcrito no curso ih 

Requereu exame em ^ de de 192 

Frequência no L." 

Em 'O de ^fiVto*^*<í%^ 

foi inscrito no curso de ZAtA,^ / « . ^ «y ^ auCc. 

7 
de 192<f 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fl.' 

^ , "~5 

de 192 

a> 

Em /o de / V ; 

foi insd'itom^cttrso de *^7^ 
de 192'C' 

Requereu crame em de 

Frequência no L." 

!(^r:1l>i:dk*rir^.. .<^C.. foi inscrito no curso de /VÇj^if 

<?iC^'u/'^^ 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." 

l . ' ( ^ $ 

de 192 

Em J^ de ..^4r/<(^:/^á^«^ 
foi inscrito no curso de --^^^^.^½¾^^ 

CU4lA/iMX^ e j^pt^' 

j Requereu exame em de 

deJ92S 

de 192 

FrequpwktntHj:^^''''^ a flj:...^^ . 

Em ^^ de 

\foi inscrito no curso de 

JOL^COCl^J^ 

Requereu exame etn de 

de 192 \ 

íéít/ri^r^ri?? 

Frequência no L." 

// ' p. $ 

a ti." 

de 192 

p. O $ (^^ 

Em / de IJ^^l^^t^ni? de 192'/ 

foi i;nscrito no curso de Œz:^a 

Requereu exame em de 

Frequenciu no LL±. 'ap 

de 192 

2.» p. $ 

Em ( de (!>^.:lU^é^i//A\j ■). de 192 í^ 
foi imcrito no curso de ..■^i^yíõ^i^/!/'í(^ C. 

É 
4tequereu exame em de de 192 

Frequenci ap 
2° p. $ 

-li 

Em / de ./^/k^/^ 
foi inscrito nomrso d? 

de^ 192 i 

7 .^ 

Requeieu exaéíe em de 

Frequência no L." 

0/ 

de 192 

de 192 \ Em I de ^/^í

foi inscrito no curso de iJ/i^^'/<Z.£^^j')rv^/íl ^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no J > ^ - - - ^ ÍÍ fl." 

I'M I de. 
/ 

foi iriserito no curso de ÍÃfct/^^tf 

i 

Requereu exame em de 

Frequência lio L.o ^..^ flj 

L" p. $ 

'l^^íftVt^yU 
de 192\ 

-s 

de 192 

" V. $ 

í<cíí^e:^_-

'>* " } ) 

de 192 

$ 

6í2rr; 

/û de / /<fV<<*^ K - o 

foi inscrito no curso de \//>CZv^»/^..,àZ^^'7/c <t 

Requereu exame etn de 

Frequência nu,JLJL 

. <10. $ 
a PI 

de 192 

2." p. $ 

Em //de ^ ^ 

foi inscrito no curso (Ti 

Requereu exame em de 

de 192 ^\ 

7^^ 

de 192 

Frrijueneiíi no

■ 1." p. S ■) " 

<̂  

Em íO de JV<rvU*^l^ 

fofjinscrito no curso de 

Requereu exame em de 

/ / t - ' 

Frequência no L° 

1." p. 
a.ff.' 

•j " 

de 192 f 

de 192 ; 

i 

ti-^ 
^ 

/ ■ 

Concelho de , fHhq^de 'ûà.^H^Ui/J' 
J/ 

^r**-*' ^/'2'i^^^^lh:^''^''^ 

EXAMES 
No dia // de .y¾'¢-^^^^-* 

de 192 i/concluiu />/exame de ////^/ a^ 

/A 

Média pui/ /IJÂX^ . T^/Z^^fyT^C^:/ 
/ / / —— 

Qualipação /t Pjha^ 'J^tuCc^ 
Vid. íL.rJ^/^JáJ/í^ 

V' 

NÔ^dia^^ de Mvt í lv , 

, de 192 L( concluiu /o/exame de _/>7--l--i ' 

(^^MyUi^^, V/ 
< ^ ^ í 5 t — 

c foi /T'^/Tyi^'^^^c^i^Zi^ 

Média Jinní I'^L^ ' / T - J ^ ^ - T ^ ^ 

Qualipaeão 

Vid. L.'>^''haJi.''ljJ 

<?y concluiu o/e.rame de A^/lJ/!./^/^ p 

No 

de 192// 

Média final ^<U 

Qualificação írV^., 

f foi ^l / ' / tP i^íPC^rca. . 

No "dia ^ de 'Th^C^^.^^. 

de 192 //coucluiu o/eJime de /V^/ê^i^f* v 

efoi í^ í^t^,7^ZU'^~^:c^ 

Média final ^^i^tX^^yf^^Z^J^^y^y^^y 

Qjialipação / ^ ^ ^^'"ZL^ 

Vid. ÏXfUMi a fl.'^^/A 

No dia /cl de /hu^CC^..^ 

de 192 S concluiu o exame de d^ Ht f. c 

Cd / ^Jp44^c££^ _J/^y ^A^PUP 

No dia / ^ de 

£^í/ltyv h det 192 d concluin o ^exame de 

1/ 

e foi.. Í;J</Pl^/ya^ 

Média final /U^yO^yílíó ã/íolonrt^ 

Qualificação //My^^ 
> / 

Vid. Lj'^Vii^' « " / ^ . ' ^ ^ ^ ^ L - . - - ^ 

M 

O /xame de yt**./»,̂ » /3 
A'o <i£*r-«^3 dê' ^yCAJyU^ 

de 192 J conchiiu 

efoi MxAy^TO^a cLcK^ 

Média Jiiial oLvXf^ .vaU^^^u^ ^^ 

Qualipação OIJC" TUAÃ^ LAX^<,^J^ / 

Vid. L.'> du*/^_ a P'f% 

No dij^f ▼ lit jFiMAy^ 

de 192lcoivduvno^exiimc_jÍj:.,'^/ifC^^ O. 

/-«H. 

e foi A^Ut^-K V - ^ K Oi_ 

Média pml CÍ^J^e/ {T^^^^u. ^ 

Qualificação/H -fí̂ VM ^^<,c^-«-^ <- ~ 

Vid. IJ.O /U*Mfl.' ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl.» 

"^^ÊmSf 
No dia de 

de 192 concluJf o exame de 

No dia 7 de 

de 192 "Tconcluiu o i/ifaine de

de 192r concluiu o exame de 'Vldk^^a^C^ 
1 o\,^'j. 

efoi jfviiP.<íyt:?^''V~l>(_^ 

Média final 'OMiJC lyTx^^rv^^ 

Qualificação ''- ^''' i A>' (<,.■ H ^ ^ 

Vid. /v." ajh3/i 

L/ 

No dia ilr i/ly^/lyud. 

de 192 concluiu o exame de rS/^.J^.£^H/ù^. 

. tfn'.'df^..  

efoi \/.Vl^,^^PO'P~^K^ 

Média final ! CL4\^^ . ^ u 
Qualificação 1^.^^^^^ 

Vid. L." «_//.> ' ' - / / f ^^^O-^ 

/ 

e foi 

Média final 

Qualifico 

Vid. L<>ííuJÍ.'(tfl.* fi 

d(j/) 192r concluiu o j/S;ame de 

IA) ^-t^í 

efoi 

Média final &' 

Qualificação ^ 

Vid. E.o/u^^ii //.̂  /û/^ y 

No dia W de / . ^ . / ^ 

de 192Íconcluiu o eáimc de 

a. 
7 

efoi 

Média final 

Qualificação , 

Vid. L.o ^^<. ,1 II. 

e foi 

Média final 

dificaçiu^^^ 

y. L." a fl.» 

No dia de 
I 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia (le 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 
/ 

Média final 

Qualificação 

Vid. 7./' afi. 

OBSERVAÇÕES 



/ 

Norne.44/^úíi^^^^^ VÛid4^^^^ifi^M^ yi^'p de idade de A /anos, natural dez:>Jj ûÎâ^Hû^". 

de Mat." n.° fl/ I N S C R I Ç Õ E S 

'h (JluÃd^^^ de 192^ 
Je ^UijM^^^!*^^..  no curso r 

f.exame em.l.J. de de 192 h' 

no L.o 'a fi.' 

■..- . - f c - ^ ^ 

Èm / / de {MIÙ^/XZ'{'P de 192^ 
i insci'itu no cip^ao de .-{? S m^CZ^ >^ 

'^. ^^ ' ̂ ^0:^ld:t4.>^ / ^/f' 

fRe^unrit exame eni de 

Frequência iiùL." a Ji 

1." p. r$^'r '^Z2. 

de 192 

«p. ^$i,\ 

Ein (/^[de (MU. 
foi inscrito no curso de 

<^<<x^  

Requereu exame em de 

de 192'} 

de 192 

Frequência no L,". oji' 

lAp.//û$C/V 

Em^^ de'dM^^ 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o - r rT^ a fl.' 

de 192/í 

de 192 

Em 1 S^e 
foi inscrito no curso de 

TV' 

de m Y 
%> 

Requerm exame em de 
i 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 

aft.' 

2." p. ' . $ 

A--: ^ - t^' 

Em // de ^jU^:í,iú^dár:t>... .jle 192 3 
foi inscrito no curso de /ftrr^i/j<^^::;^-'i^r*r-ï> 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a //.» 

1." p. é$^^ ^^y2.''p. $ 

Emt^de/i^ 
foi insaiio no curso de 

Requepreu exame ein de 
\ I/ 

Frequência no L." 

1." p:"' $ 

de 192 

( Í . / / . •" 

^p8 .« p. $ 

A 
Em Ib de Ji^iH^lÂyp^ A ^^^t 

foi inscriU) no curso de /y{xX 0 É^i 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

I." p. $ 

de 192 

Em~y de (Jj^ôU 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ajl.

1." p. $ 

de 1.92 

. -S." V

Em Q5 de (Sli4y^Z<^^v^ de 192^ 
foi iiiscrito no curso de ^f^J^^íe^t^cC^ ^^^ • e^ 

Em d de d^ùU^CO^O^^,^ . de 192) 
foi inscrito no curso de /:^^^^^^:¾¾^¾^^^^ 

^ / / / 
/ 

Requereu exame em de de 192 

Frequoicia no L," ^,^^ Ji." ^__^ 

Emò de (Mu^Ci^t^^ ^ de 192 ] 
foi inscrito no curso de ^^^ÍÔ^^^^^i^^fyuv ^^<^ 

Requereu exume em de de 192 

Frequência no L.° _̂_—<*-:/'•'' 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° _ „ ^ 

'i".p. $ 
ii/ 

de 192 

2.» p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft.^ 

1." p. $ 

de 192 

: 2." p. $ 

Em J de (Uc^t^^é^^^í^^^ de I92i 
foi insi^ito no curso de r'í^^ <S.Cc í/l'^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequer^Ha'M L." 

2." j>í' $ $ 

Em (3 de iLHlÂú^Jt^^ de 192 S 
foi inscrito no curso de C^LM<yiyt:<l^^'.í:>L</. 

Requereu exame em de. 

Frequeyxcia no L." 

de 192 

Fm J r/r (j^^U^ f ^ ^ de 192?

foà i)ijécrit(> no curso de 'uP «<-^ t^^^/yP 

Requereu exame em de de 192 

Frequência nn~L. <'fi. 
2." p. $ 

Em J de UUMZ 

foi i)iscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequenciç. no L." 

1." P: , $ 

192 
C* G^ et 

de 192 

nf^ ' 

Em J de C/UAÍC \ 
ntfí no curm de 

Reiíucreii exame em de 

Frequência no L." ajl: 

1." p. $ - ' 

yfLA-yUi-yu*.^ 

de 192^ 

de 192 

Em /^ de /í^ ^rv^yy^ ^OxC de 192 é\ Etn3 ide 

foi inscrito no curso de Wo\Mt^^M^o oLt^ ■ 

Requeieu exame em de de 192 

Frequência no L." 

i.ffr: $ 
« / ■ • 

u^-
.,-—;^-" P $ 

Em / 1 de / 7 ^ > e c « . A ^ de 192 C 

foi inscrito àio curso de \>^?C'K.<-.<-< .̂;ê/>v-<. ^ 

[{equMeu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a Jl." 

"S -̂ $ 

Em /) de.. n (n 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no ÍJ." aji. 

Vyp. $ 

l/^UO _..Je 192 

de 192 

$ 

foi inscrito no curso de 

(yi *^jr.tytyty* iC^^íi^t^»^» c\X 

^v^ ^e 192Í 
á 

^ 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a Jl." 
■) " 

de 192 

$ 

■,:7A 

\^J de /hi^yuÁ-V* de 19k Em^O de i/kt^yuy^t* de 1920 

foi inscrito no curso de '^/^ ^ f^Ci^' t <; 

I H t t l /Vt /k-c ' 

. # 

•) " 

de 199 

$ 

V Em *^ ^a Em ^ ^de . A^^t^"^*^. de 19Z' 
foi insci'ito no cursojle ^.Zí^^^\7rxt^t^<~.K 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft." 

1." p. $ 

de 192 

y " $ 

I 

Concelho de , filho de^ 

^ 

Jh^^7>%ljpl^ .dr^i P^ 

EXAMES 

AV> dia / ^ de JVLSÙI.^ A 

de 192 f^ncluiu / eJame de AM4£yPlM^ 

e foi 

Média final 

Qualijica<;ão 

Vià^Ú^o /ucp /Jji 

/yiyt2n^a.yihj 

No dia // de ^(o.y^^t^^tr^^ 

de 192 y conclu ia o exame de ijf .í^i^M^t^ é''^ 

/ S^ddA^^^C/Ui^ I 

foi /ï^l PUV/V^1/^ 
Média Jinal l^lyàor^ >:̂ ' 

Qualificação::.:. ' . ' . ' . _L 

Vid. ÍT.4Íif,' dl fl.» Jy 

ól 
ho dia "Cf {le lí>t^x**</ 

de 192S concluiu o exiflme de 

^ • V/ " flyHM,*/» 

efoi 

Média Jinal 

Çualificuçãu^ 

Vid. /v.' 

■T-r^ã... -a! -V* 

f 
No dia lu ^de. J^ 

dfi 192TConcl)<iu'.o/eMtme de í>í'i«v^/t.wv <y* 

efoi iiv^ft'I^W a^ií^ 
J 7 J 

Média final jA/y%. ¢^ *«'<̂ 'Vv«-> 

Qualificação (tLL\/C^ ^v^^vw^-v 

Vid. IJ." fuMi^fl, f<^^ 
. .^2<lX-er,^^ # ^ 

/i.,, / 
l i <^t 

No dia / J de. ^ / í\-f *̂  

de 192 (íconcluiu o exame de  'M -

r foi / 1'^f'^ 

ml I 
f'U^ rT<i, ct^ 

Média Jinal 

Qualificação ^ 

Vid. L." ̂ àJ^ fi/ 5 ) 
/ 

No dia ^:' de flA^OLi^v 

de 192 concluiu p Mame de ( ( &4J^l4^'ê^ ^^, 

,4, í' j ^ f ^ í ^ y ^ 

efoi ~f.J\yL^ í/2:^^yS 
Média Jinal VL^^' ^^^^ 7 
Qualificação 
Vid. L." ' a Jl.' I ô L 

Vo dia^^ No dia"^^ de hAA^t^ 

de 192 0 concluiu o ekitme de iu o eh 

^AA^ /H n ¢-̂ ¾̂  *̂ .t* atxí^iZ^t s 

e foi 

Média Jinal C^ 

Qualifiatção~Á 

Vid. L."'Ívar 

CHy'Ut'^^ 

y 

No dia J J de Á^M'^ 
n 

de 192 § concluiu /exame í/e*6At : r « < ^ / ^ 2> 

e foi .,£xÃi/tí ot'^cx^/cp^ 

Média Jinal .^jly^ ^z^t^/a'<^'^ f 

Qualijicação y^^^e^Z^eJti^ti^ 

Vid. L.o ^c^Á a fl/ ^ ^ (ff 

No dia 00 de V^ xxiX--C-t-^ 

lie 192 /concluiu o e/rJme de ^^^~^ «--C-t-* 

c< CÀ^CL^ ct^c- ( / 

foi oLty<L 

Média final 

Qualiftcaçíj 

Vid 

dificaçãirj 

No dia f f) de 

de 192 y concluiu o exame/de 

efoi /C<x/-í.,<,-.»-->'̂ -j>«̂ ?̂C*) 

Média final / 

Qualificação 

Vid. L." a fl." ^^S 

PC 
No dia^^ de 

de 19ê)0 concluiu o exame de 

e foi 

Média final Oi, 

Qualijîcaçùo 

Vid. L.O/IÍJ/% Jl.' ^:5.0 

'^'Cc^tn h~^ No dia J"^ de 
de 192'j''concluiu d ixame de Kĵ îL<,<î<£<yû ^ 

J r 

e foi 

Média final 

Qualificuçã 

Vid. L.o 

o èsetime de ^^-JOT-VV-CA^OÍÍ 

No dia A*0 . de 

de 199A concluiu 

re^ c^^c^ CociA.<^- í c ■ a • ) ■ * 

e foi ''<2c*a.,s,,<n-»^»-<5to 

Média Jinal C-' 'Vv^e- <\>c=<Jc<rx~ey^ 

Qualificação y'^Ui.^hiÎLi c-< CW-WCJU 

Vid. L.o {luj/.a p^ÇS ' 

OUI a. 

No dia '^^ de „ 

de 192>iL concluiu o exame de —~^T\^t/V^* . 2 ^ 

efoi C^Ji/i^.\yi l\A^ 

Média final 

Qualificaçãífi , y 

Vid. L." ívbJUa ft." 6^1 

UyU 

No dia M^ de 

de PM L concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificaçt 

Vid. L.o iSf 
No dia '^ de JÏ(hkXu^ÂAJ> 

de 19% u concluiuo,exame de ^^KJlíXXtAAA^ 

e foi 

Média final 

Qualifica 

Vid. L.o 

No dia 'T de 

de 19§0 concluiu o exame de 

^ 1 
efoi /JLJ/K^./^^ Q<J^ 

Média Jinal í 

QualiftcaçéQ h . 

Vid. L.olfÚ^a ft. s / f 

No diac^ deyCyj.^AuJ[yt^O 

de ISuT concluiu o exame de Ly^tC<XX.ccCC(. 

e foi ^ , ^ ¾ ^ 

Média ftnal ,_^X>(jU>L' 

Qualificação 

Vid. L.o 

OBSERVAÇÕES 
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/ ' 
Nome '/^ÙûHyCrû/jMaÂ^p^^ II de idade de / í anos, natural de ^/ Û 4 Vb 

de M a r n.° f l . " I N S C R I Ç Õ E S 

feo;? de 192X 
■^a—^ 

exame cm de...J^yl/^'Lu de 192,. 

%a no JL.O Mfi-' 
^ ^ 

^-:^,2.° p. ^$^1) 

Im .^Ó de ^ J ^ / S i W * - a ^ de 192^ 
mcrito noctiXfio de .̂̂ -̂ ^̂ :7-7̂ 'í-< /̂-t-̂ '̂ == -̂̂  

\ 

' ( Requereu exame em / \[.de I 

Frequência no fj.<> 

íl 
deí92lí :^ 

Emilie.de J{U^^klJ^ir^ de 192% 
foi inscrito no curso de ^^j^ 

U<y^ /^i3^rrí3r/7 

Bequereu exame em de de 192 

Frequência no L.^ aji." 

" " ^ 

EmSó^de J^^/ê^^id^y^TSí .̂ ^ de 192^ 
foi inscrito no curso de 

de 192 Reqtièi'eu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1.^'i>. fs/O' 2.» p. t"$ini 

.1 y-

Km t) de 1,^-^¾¾^^^¾¾¾^ 

foi inscrito no curso curso de L^^U^l £^Crc.<^:^ 

de 192^/ 

Á 
R^nereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. S 

de 192 

$ 

;r. /r~T 
Em c7 de lUIÍ^CT^ly^ 

foi inscrito no curso de ^ùri. 

de 192^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

/.« p. $ 

« / . 

'4 
^ 

Em e5 de U^^^^^C^^ (hJiLÍ^/ f 
foi inscrito noja^rso de / ^ li^^i^í ^(^ ^ ^^^ 

Em l i de H oyy^ Wo de 192 JÍ\ 

foi inscrito no curso de ^jfiA/^iJ^ny^L*' 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.° 

1." p. „ ¢ . . 

/1 

2." p 

de 192 

$ 

n^ 
Em J? de cZc/^lL^yU^ de 1924 

foi inscrito na curso de ^H^y^/rl^^^y^^Ci^^^^ 

( ' ■ • / 

/ ■ ' ■ 

Requereu exame em de de 192 

Em n de J/ Cn^ 
foi iitscrito no curso de 
^QjucLr^ e- oito 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

10 í 
afí.

,,̂ .» p. $ 

Em J/ de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. __A, 
af.^ 

or 

de 192 

5." p. $ 

Em y^ de^ ãÀí^/l^á^^ de 192 i 
foi inscrito no curso de^^^^^^£ (S^^^f^ti^'^;;?£^ 

de 192 Requereu exame em de 

B 

(xy/ 

Em h de ÍU^^ 
M ry^ de 192 ( 

foi inscrito no curso de if^ií'âi^ ÍÍÍ. 'c/íPt/Xri^ 

Requereu exame em de 

FrequencÇtna^ L." a fl.* 

de 192 

^ ' ^ ^ ^ - « - ' S ^ ^ '-<i ■ ^ 

Em h de 4^¾^^^¾^¾^^ ^de 192^ 
foi inscrito tio curso de 

Requereu exkime em de 

FTI no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

"p. $ 

/ /^nv.i . t*, kt^ d 

.oU^tf^^CZocL. 

Requereu, exame em de 

Frequência no L." 

1." p/ $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. ~$ 

ají." 

2." p. $ 

y/ 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L.o 

1." p. $ 

(t ti/ 

2." p 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ajl. 

/." p. $ 

de 192 

de 192 

.̂<' p. $ 

^ Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji/ 

de 192 

2.'< p. $ 

Fm de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu enrame em de 

Frequência no L." a ft. 

1." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 

nflf 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requireu exame em de de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 

ajl. 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no cttrso de 

Requereu exaure em de 
I 
I 

i 
Freipinicln }io L." ft / / / 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
uf

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. ^ 

ajt.\ 

de 192 

■L" p. $ 

Em de 

foi inso'ito no curso de 
de 192 

de 192 Requereu exame em de 

•> (I $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

of.' 

de 192 

2." p. $ 

wnBKBKWÊUKMí^^^\M.í^Wi^fSi^^ <'.- ■'■'■,■,:'-:," '^ ■'■•';;:'<;ivV??^^.r -■ 

inipnNHPniJaVUVlUFi !■! "I  

J * ! * ' 

Concelho de , filho de. .qv^p. CT^/\^C'l r^ ij'^liC<^t^ 

E X A M E S 

y No diaJ^J de 
de 192 u eoue\uiu/Jexame de 1^/PHÍ^^'Í^^ 

e foi /lC^jyl/Ï^P/T^i:>c. /■S? 

Média final pLê^iû^ yp2i£iyy'^ 

Qualifcação .fUf^ 'iZ^'^^M^^C^ 

Vid. L.'^ i> fij^a ^^y'iir'^tî 
,^^. <^^ 

No dia/A de Á^t^i^^v / 

de 192^concluiu /0 éxame de A^ed/^M^^ 

Média fnal 

Qualificação^ 

Vid. LJ> 

y^y^:^ é>(-<7 

X^ .yioùyy^ y 

■No dia Je de ^Vl^en/i 
de 192$ cpncbim^o crame^jlr" Lt^^/yyu^Uto, 

e foi ,H. 
Média final dêjZ.^ /yi^C^D^^ I 

\ QiK^ficaçào /HtJl ^ / ^ ^ í í ^ 
Vid. L." /U^ M Ji/ [Ic'lL.f^^f

') 
No dia ^i 1 de ÍVIAA^I^ 

de 192^ concluiu o exame de L ^t ■: ' u 0'"'''Í'<

e foi 0^i p.UV 1^ù^i'r'\) 

Média'final i>^./Xí5^í^Jfc^^ / 

Qualificação 

Vid.A 

fi 
No dia Zyí^de J. 

de^tMí^ concluiu o exame de A/^^ £^^^1^^0^^^ 
t 

efoi <a^^^íyuarCi^irv 
Média filial oM.OA'U^t^i y^lxÍLoT^ 

/TU- --^ _ . , 
; afi.»^'h 

Qualificação 

Vid. L." 
t 

/• .̂--

No dia 2^ê de / ) 0 < ^ ^ < Í ^ Í 

de 192!) concluiu o exame de Ó<.ó^^^^^G^ 

efoi (^^''l^'^/^':^'^^ 

Média final ^ JtO^ív^:^ yj/Kuk.i/y<:^ 

Qualificação ' iftP/ 7/yv^ 
Vid. LJ>/MO a fG'J2_^ 

No (ÍMii y "de rvfl l^P^v^^A^^ 

de 192o concluiu o ex<ffie_^e y^^»/^«'t-'^í-» 

efoi ^^i^/yt^y1^'Z>i.''ty^ 

Média final (^/l^O^yU^X^ 

Qualificação '^0'TB'<y^^'Z'

Vid. L.o/z^.Mifi.^y/ ^y 

No dia r de 
de 192 Tconcluiu o 1'xame de 

fíA^'^ 
J^"'^-- a tt. etv^ 

Média final <^t^íKt^w^«^/^ « ^ i ^ 

Vid. Q^l^aflr^i^^^^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

—r y 

No dia I ^ de /.6*»<-«,*-«.--t->0Q 

de ip2f' concluiu o exume de 'i^c<.L^'e^'àt< i r f ' 

(' foi cifíyiyirv o> oLo 

No dia ^ de 

de 192 i concluiu o exame de.. 

/ / 

,■ fu 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." :.r/afi.' / ^ ^ ¾ ^ 
/ 

Ao dia de il^A^ÀAytJ/''''^ 
de 192 concluiu o exame de ^PP%^P'^^^^ ffv^ 

,4. fJliAA^l^ 

% 
u 

r foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.'h^^ 

Média final S L / C ^ X ^ e- /V «./.'^c-, 

Qualificação -*^avx / 

Vid. Jj."/U^ ' / a fl.* f i - '—^ ]j.'>ILl. ' / a 

No dia I r de li^í^f^z-c*^ ^ i t o p 

dijj^ -6 concluiu o exiflme de Ly^'û-C-u^ ^l-c 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o l u ^ . a fi.^ v / ^ - y ? 

No dia <^ de 

de 192 iTconcluiu o Mame de x/rU'<*M,'\^ 

IT" ■s<-«-t-'«. « . 

f 

e foi 

Média final 

Qualificação 

V i ^ r ^ ^ ^ a 

e foi * 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

A-

OBSERVAÇÕES 

i 

^1 



mmmm •^i^timmmmmma 

fS^ 

\/^ 
/1 ^ 

I^ome /U'^á(^!t&Í44^^4^ í i /<í í^ /^<f<?yíá?!^ de idade de/f anos, natural de ^^A4A) 

de Mat." n.° INSCRIÇÕES 

m ^ ̂  de (j^í^u/p^ííy^l de 192^ 

|iv//-;7.. no curso de 

feu exume em de 

JÊpia no L.o afl.' 

de 192 

$â'^ 

Km o/ de 

'inscrito no cupio de 

Tiequereu exame em de de 192 

Frequência nu L." aji.' 

í"p. Hi'^ ^^^^ 5.»;). f$!p. 

^ 

'VÎ'i^ Km y) de (S^^M^d^í^^d'^^^ de 192^, 

foi inscrito no curso de UtA^Uí'i,':n<^\éi<:<.^ 

Requereu exame etn l de 

Frequência no L^. 

i."p. /u$írp 

Em P de 

foi inscrito no curso de 

7 de 192^/ 

/ ■ ' 

li^q uereu exame em. de de 192 

'^Jm ̂  de á^Crf^rC^cLt Em ^ de CS^^^Í^f^^^uí^t^ de 192 4 

foi inscrito no curso de '^£/><^^í^^:;r'^'U^ 
£ ^C^trCo^t ½_. /£ c^ ' j 

Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

iiequm'eu exame em de 

Frequência im L." a fi." 

L» p. $ 

Frequência no L." a fí.' 

JL.—-

Km û7 de 

foi inscrito no curso de .f'S:\£iÛJ^^ 

/ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." aJi." 

1 ^ &*-—-* 
A' 

2." p. $ 

y^ 

Em. de ùQ^J&ÂrP.. de 192 5 

foi inscrito no curso de '^.â<i..á::i(<líi<Cr^^ 

/ ■ ■ ■ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.v - «.//•* 

1." p. ^ I f / ^ . X ' " ^ ^ ^ 2." p. f$l/V 

"77 V Tf 
Km ó de ^^/^/^í^i^/t^ ^ . de 1921 f 

foi insaito no curso de 

Requereu exame em de 

# " 
/ ■ 

Frequência no L.'> 

1." p. $ 

afi 

de 192 

2.» p. $ 

Em i de (J^M^Á^l*^ de 192^/ 

n inscrito noicursa de ^Z-^r/? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 

/f ^p:^^ , y^ 
r 

Requereu exame em de de 192 

Frequência m L.<> 

/."/>. ' $ 

Em cP de UÁt^C 

foi inscrito no cursa de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi} 

de 192^/ 

de 192 

2.» p. $ 

^ 
Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

aji.> 
9 a 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame ein de 

de 192 

Frequência no L."_ 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

;.« p. $ 

aJi." 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fi." 

/ / ' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

L" p. ' $ 

afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a f.

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2« p. $ 

de 192 

de 192 

2.^' p. $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." df' 

t" p. $ 2." !>. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

í>. <i 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu fxame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

fífíipifreu e.rditic mi de 

Frequência no L." 

l.p. $ 

a fif 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência )io L." 

l." p. $ 

afl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

Km de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.'p. $ 

de 192 

o « 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

•) " V $ 

de 192 

Frequência no L." 

r." p. $ 
afl.^ 

à O" 

de 192 

$ 

Km de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

J.p. $ 

de 192 

o « 

de 192. 

$ 

Concelho de 
/7 

, filho de '/oMífy. ^ ///^^ JltJ.. u/yip 

EXAMES 
A^ dia /7 de 

de 192 íf concluiu/o kxame de ■^^l<i-MiJ^í. éS'^ 

e foi <^S*?^^í^t<í:^<í<^^ / ^ J . 

Média flnal ^^r0/) C^'W ^^Z' - í ' ^ ' ^ ^ 

Qualiflcar/w ^'^'Hj^^^ 'ofJu^JcI^ 

Vid. Jj.I^^f^/fl 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

W 

rfoi a^í 1^10/1/2:1^:^0 

Média flnal <.^ l/tuz/tí^^ /l/tl£€?^r7>J 

Qualiflcação/lffi/y— 

vid. /€j»^í^^ ayííz,^!^^^ 
ú/=^ 

{Nodia'^ de 

de 192 concluiu n exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

I. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcaçáo 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 ro)iclniu o exame de 

!■ foi 

Média flnal 

(Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

Ù 
r foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

•No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcdção 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcaçúo 

Vid. L.o a li. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média filial 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

OBSERVAÇÕES 

'^^''lA'^ 



mm ■i-r-'-— '-^ 11 >JB>HWWWIPIWW 

\ 

NomeXJ/lU'iMi.Vy^^ i / W i - ^ de idade de S^v anos, natural de 

T— •■ 

de Mat." n.° fl.' I N S C R I Ç Õ E S 

J de û)^Vr ̂ kfP^ikrr:^ de 192^ 

nto no curso de ^ ^ ^ ^ ^ / ^ : : ¾ ¾ ^ 

Vexame mi de de 192 

éin Ó delioveyn^'^ de 192ti 
tffscrito no cur.'io de ,..^^<iíík^M;<<^4r^*í*' 

Em ^/de (y~uCc^iu^ Km 

foi inscrito no cur^o de 

de 192 S 

oc/, 

f 
Requereu, exame em. de 

Frequência no L." a //. 

í.» j). $ 

de 192 

2." p. $ 

C 
\ Requereíi exame em de de 192 

JVci/Ki llí/il )I0 fj,". aji.' 

1'^p. r$^^^' 

Emè de /fû O^^^^Í^YV de 192) 
foi inscrito no curso de Cry/d^/^tr^i'^' £^^^ 

de 192 Requereu exame em de 

Fm O. y de lyl*tv^ 
foi it^rifo no curso de ■^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

de 192 (f 

Fm de 

.foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência na L." a Jl.* 

1." p. $ 

de 192\ 

2." p. .$. 

Fm^Jdv C h ^ t ^ ^ ^ ^ de 192^ 

foi inscrito no curso de rlXScM M<%L:^ ' ^ 

Fm de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Ji.' 

1.» p. $ 

y' 
/., 

J^requencia no L." ajl." -

Em A de M/^W^:^7JTV de 192 J 

foi inscrito no curso de íyC/S<:ií:i^^í^t'<^^^ j 

JltÂyUe^ ^^^:U!íAy' 

Reqiiereu exame em de 

Frequência no Lji.^ —r*"" a fi." 

de 192 

¥ 
2." p. $ 

, / ^ < S - C - - * < i « ! ^ 

Em^ de /Yu^y^JJ^Py^' de 192 ^ 

foi insc7'ito no curso de n^^ Jl^4<LC^*r^ 

7-^-r^TVT»' '»^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." cif" 

1." p. $ 2." p. $ 

Fm *$ Vde '^^t-c^TTT A c * ) de 192^ 

foi inscrito no curso de 'yiyt^xA^ c>%í^ ç^^ ^ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fi.'' 

1.» p. $ 

le 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

F 

de 192 

afi.^ 
2." p. 

Em â de /fonret^MJ:^^ de 192Z 
foi piscrito no curso de àr^>f.. 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.' 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.' 
•) a 

de 192 

p. $ 

Requereu exame em de de 192 

Frequeg^OMi* L.^ a fl." 

I." p." $ 2.« p. 

::D 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm. de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

hVeijuencia no L." 

1." p. $ 

aji.' 

Frequência no li.° 

1.» p. $ 

afl. 

ao V

de 192 

$ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ap 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

<i.fi: 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.^p. $ 

de 192 

■ r-

aji. 

2." p. $ 

2." ji 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no cur.io de 

líequerrit exame em de 

de 192 

Frequência )io L." 

1." p. $ 

".fi

de 192 

2." p. $ 

de 192 Em de . 
foi inscrito no curso de 

de 192 Requei'eu exame em de 

2.'^ p. $ 
Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 

"JI.' 
•) " 

de 192 

$ 

de 192 Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." />. $ 

a fi.' 

■J " 

de 192 

$ 

de 192 Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

^." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

J." p. $ 

of.' 

de 192 

2." p. $ 

Concelho de Hh^^^^^ J^ (oxi^/êlù , filho de^^ 
0?. . r 

T/h^i^^i>Jair Í ^ ^ ^ < ^ ^ / * . ^ ^ A > 

iVo dia i o ,1, 

de 192 J concluiu tr^exame de 

^ ^ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.
~J 

'ia 0 0 ,lr 

m ! 

} No di 

de 192 V concluiu o t 

f foi 

Média Jinai 

Qualificação 

Vid. L.o n^ 

lyX'X/Ctfc^^^'f'^^t^ Xo (lia 01 de 

de 192 I concinin o e.rame de rux'^ fcoo. 

I 
e foi iAAy\/*^ t**^ 

Média final 

Qualificara^ 

Vid. L." ■a fl. ^^y 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

No dia \ de 
\ 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

A'o dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

' Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. F.o a fi.^ 

('foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualijicação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

(Qualificação 

Vid. L.o a H.' 

EXAMES 

No dia r 
7/e' 192 ^cònhluin o crame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a p . 

No dia de ' 

de 192 concluiu v exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

(te192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu (f exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

•Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

^ / 
O B S E R V A Ç Õ E S 

4 



y Nome c^PÂ^ò' ^/Zár^ò'./Â-íá^Á^ 
f 

de idade de/// anos, natural de 

..° de Mat.^ n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 

; í í - - 7 í de Jk/ai::. 
to no curso (íe LC^i/Jj^tl^^^'^ 

de 192;} 

iOÛ^L M . ' 

tei'cii exume em de de 192 

menç. 

E m S l de ^Jùà 'J^ 
jui inscrito no curso de , 

Keren exame em de 

Frequência no L." 

1." p. Ú ^ i ' 

aji.' 

I ' -v^ de 192Ò 

de 192 

2."p. f$í>^ 
/ ■ 

 ^ ^ 

^ « . > ^ ^ ^ ^ < ? r : r / ^ / ^ / ^ ^ ^ < r - ? ' de 192 y Km 

foi inscrito no curso de C/J'.Î^Î^^P^P'M '<2^^^^ 

l ■ 
Bequereu exume etn./.^ de Ux de 192^ 

Frequência no L." afl.' 

Enr 7 de J.iZrl^>Í^^Jí?^::i2......^ de 192ò 

foi inscrito no curso de ^ /p^i^^^í^í 1^^ • 

iS^lfltr^i^^^ 

Requereu exame em liA] jb^^rit^'^'de 192; 

Frequência no L." afl." 

i ." p. / / ^ $ ^ ^ ^ ^ 2." p. , / ^ í / ^ ' 

y^j^^g-^^"'^^^*^ 

Km± 

foi inscriio no curso de 

Requereu exame em de de 192 

afl." Frequência no L." 

Km / / de (j/í^í

foi inscrito no curso de 
'i ' 

Requereu exame em de de 192 

de 192// 

foi inscrito no curso de 

Remiereu exam^em. de 

Frequência no L.° a fl." 

de 192 

^.« p. $ 

Em ^' de / / ^ P L y ^ ^ ^ ^ . de 192 f/ 

foi inscrão no curso de J^^l^y^^^ / v k t 7 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a fl.» 

foi inscrito noçaxsQ de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p 

de 192 

$ 

- t r - -—^ 

~ ■  ^ 

Em / / de (Jí^^liA^/tH<^^ d^l92í/ 

foi inscrito no curso de /iK^J^/ 

de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.

1.0 PM^"~"$' 2." p. S 

<efi^::^ 

Em / / de (J.ypt^i 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Freqmncia no L." 

de 192 V 

/ 

de 192 

2.» p. $ 

Em í  de ii^íy/i^tr\s> de 192 i 

foi inscrito no curso de {ft^^^C'^'csc'ii^l^.c^i^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.'' 

!.'• p. $ 

de 192 

Em 3^ãe (^'HyCU.^íh^ de 192 j 

foi inscrito no curso de y/t^A^H^^I^^kJ^4^'Í>>^ 

lí^^ 

Requereu exiime em de 

Frequenr/d no L." a Jl." 

1." p. ..$. 

de 192 

2.» p. $ 

Km 4^ de Œ^^/cCçr^i 

foi inscrito no curso de filJlíí 

Requereu exame em de 

de 192} 

de 192 

Frequenci^rwiff 

2." v.X $ 
^fi^iSf 

íini-"—-"-

Em Z de ij>^<<t^uij/y^^ '. de 192 i 

foi inscrito no curso ííe , J ^ ! ^ ^ <S<¢¾---írt<^r/<&^^ 

Requei'eu exame em de de 192 

ïw/ \F^ de V ^TT/̂ -̂t-*-*^ ^x« Em \{0 de ' / erv*"*^*^^ ^""^^ de 192 tf*' 

foi inscrito no curso de V}í^g .o t , c* -«^ 

Em de 

foi imcrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

<'fl.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

;." p. $ 

afl.^ 

de 192 

2.\p. $ 

Em de 

foi inscrito no á(rso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência mj L." 

1." p. $ 

afl. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl: 

de 192 

2." p. $ 

Requeieu exame em de 

E m ^ de 

foi inscrito no curso de Sr 
O 

V de 192^ 

Frequenaitr^ L.» 

J.«p.' $ Ã*^?«—v. '^ 

Requereu exfinu em de 

Frequemt^foL." 

i.\y: $ 

de 192 

Frequência no L." afl.^ 

o a 

de 192 

$ 

ïm"^^ de 'fCA^tui^ U^ Em'^'' de ' f <A^^.<^J^i^ de 192 ^ Em de 

foi inscrita, no curso de ^y^^^^^xí^ c\Át/\J^*. .<-««. 

/ ' 
Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.

de 192 

2.^p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a //.' 

/." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

}."p. $ 

afl.r 

de 192 

2." p. $ 

fe? 

mmmmmmmmmm 'mwmmmmnmimfm' •mmmmmt"*''^ ..û — i i n mm mimmmmmm wmmm 

Concelho de , filho de 

^^. 

EXAMES 
I A^ dia f (í> de Juylyl^t^ 

I de 192L( conclui/ O/exame de /[jyílí 1^ Pí iS^x^ 

^foi j^/^lyp'l^C^<í^~^ 

Média final ^ íJ^ /P^Zù^ ^^^^^t^ry^^^ 

Qualificação / ^ ^ " ^ / - / -x^ 

Yid. L.ojYÍ^f'^^2^ 

a i , ^ . 

de 192/( concluiu o/exame de / - ^ / " - ^ 

e foi ^/l\.C>.7/i^/^^ 

Média final ^^J^yÙuyTU O^^X^^fry^^ 

Qualificação^^T)^^^*^ 

Vid. L.o ÍÚd, a fl» Z/1'f^ 

T^dia /^ de J[^t^u»,A*x-^ / / 

ii> 192 T concluiu o/ixame de^—^rV '^'^C^ 

I 
e foi AÁJ^A/tJVa<Áyt> 

Média final j 

QualUÍO(têã(hm»m .«,„ . ■— 

VidHfíUÍafl.»\l^^ 

de 192 S concluiu o exfime di 

^^U^p^MAea ^^ti/:uu/tã^cí'2^ 
I 

efoi t^kU^íkl 

Média final Û /ffCe^Vi^^CiTY^/ 

QualificiuMu t^i^^^rã^íutvi^ 

Vid^J^ilíj' ^ fl.'ò^f^ 
" ^ , < : 

íio dia / t de 

de 192S concluiu o exame de AJté.É^MA^: 

:^^fA 

efoi uiyi^uy<.^<<x/. 

Média final íífy/l^iUPlC.yi^l^^''^^ 
/ f; 

Qualificação/.J^:^ 

^Vid. L.",'\4^ a / . ' . / W 
^^H^A^xtu^iC^ 

No dia2^ de 

de 192 í> concluiu o exame de. 

-'" í 
e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." 

'.4^ ûA^iA^^ 

a fl. 

No dia de js^záddd<á^:y 

de 192 concluiu o exame ^. . r rxZ^-í^jCS:/" ' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vtd.J^.y'" 

C V N 

,« fl' 
? , 

No dia yT de 

de 1920^ concluiu o exame de 

efoi / l ^ ^ ^ W í V ^ ^ T í ^ * - ^ 

Média flnal ^ l ^ i ^ 

Qualificação.. / 

Vid, L^íu^rifrf* S^2^^&j 
. # * ■ 

No dia ^*Cy de WOf^^*<^^ íy^ JO 

de 192'O concluiu o exuVie de KiU.'QU'iAyCt^ 

^ / t * x t ^ ^ / / í 

e foi (^iAhuT^Ot. oLt 

Média firial eMU^Yu^ /^oJÍ^u^ 

Qualificado ^^^■''Tn./íZ——- - s ^ ? 

Vidr^Xf.' 'U<íh.a fl.' ° ^ tèè^ 

No dia J 6 de y,cMuy 

de 192 T concluiu a exame de^sJruc^ -6- i*!^ <\ 

^^K-'i /T' 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação^ 

Vid. 11.-//3,..^. , 

No dia ^ I de 

de 192w concluiu o exmne de C^ í*^ ' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

No dia J de 

de 192T arncluiu o 

e foi A^At^^/V CK. ^íA/ 

Média final 

Qualificação ... 

Vid. tio^^^h^^, fl.' \ ^ í ^ ' 

^ J * ' ■ ■•^^•.•Iftí.K^

No dia /à de j,.4^iÃ4x^ />, 

de 192 fconcluiu o/rxame de—/ fLOt^^^i^ a o,.y 

..Cj^Zta a <*^ jí

/ J 
e foi Çuf/^i^ "^ ^ «^^ 

_ / / / 

Média final CLci p^a^A^^■■^^^ 

Qualificação "2^^/^ Í , * , ^ ^ . * ^ ^ ^ 

ViA^.o /í^í/fl.' i ? f^ . 

No dia fU de I/UÍUA^X/ 

de 192 7 concluiu o exame de 

efoi C>^^pi,4.^r^ Ci/o(yO 

Média final â^t^^/u^ otAt^xA^ 

Qualiflcajf^ão /^WIA occy^€^S^ 

Vid. á" fIxAlfa fl* ^á^ÁJl^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a flj 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificnção 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualifimção 

Vid. L.o a ft. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

OBSERVAÇÕES 

!H A-'t-t"» Z c « ^ cí^ Ma^Afi «-

^m 
j c x : 
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■ wiiuui.i»i^i^wjiwJ«i^.J'J"g'^wT->*u^r'-'«w-.--.-wii«v-<'*í'l'*«-''^M!''''^'.^B"a?~''"'''**-^ 

Nome IH^I (/i:'iUC^c a/^i/MÂ^^ r^l^ de idade de /ù anos, natural de . ' â lÙ 
Concelho de , fHho deC^M^van^lJniJíeí^^ ^^^' %^<lrd 

±=Z 

de Mat.' n° fl. as 

INSCRIÇÕES 
m EXAMES 

de ^.X./aAJ'l^^t/ de 192,^ 
erito no ciirso de .ùdi^^Q, 

feu exame em ^ .... d 

fieiicia HO JL," 
%..J.^ p. / i j T 

/ 

fùn.£J( de. ' ifWJ^ de 192^ 
)tfoi inscrito no curso de ^L£^.i2r:2r7rirr^'h^^ 

Requereu exame em l'Lde }íf^^'^'y>^ de 192 

Requei'eu exame em.. de de 192 

Frequência 

Frequência no L." aji* 
1." V^ft?'^^ '$6^. 

Km S J de j c^í2^:^^^^^1.^ de 192 Ò 
foi inscrito no curso de M^^aa^'^^^ 

Requereu exame em. JL í/e _Jfcvn î,̂ iJ de 192 

aji." 

de^^j4£^i^t,d^^^ de^l92// 
foi inscrito no curso de y/^y'^té^%/:Z<^P'^:t^ 

Requereu exame em de 

Frequenc^na^L.'' 
1." QJC $ 

de 192 

Em è> de (UuÙ^^ù^^^ ,, de 192 J 
foi inscrito no curso de ^/'T^t^^ííCyC'^.^^^ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência noLjL— ttftV^ 
CAT ^ ^ ^ y^—7 

$ 

Em If de ficn 

foi inscrito no curso de 
de 192 . 

'-Z-i 

C-Ck^ 

Mi A^ dm /Û de Jï

.̂■; de 192 ̂  concluiu À txame de [UJ^/^J^i^^^c 

Em y de ^^'^yt^t>y>^ de 192 y EmJ^'dr Z^^^^***^ i l ^ 
foi inscrito no curso de C^(ë^C^yi^ùf CB^ 

y 

Requereu exume em de 

Frequência no j , 
1." p. 

de 192 

/•;/// / / íie / /^ . .^ /^^ i , ,^ Fm Q} de dÀí^éCÚé^ 
foi inscrito no curso de ifH(c5^cZ^t^\ foi inscr'fto m curso de /t^^kl. i^JÎ ^'^'"7 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.° 

..^.f.p. ///$/rv 

Em _!' / de Í..M..£d^:í.:l^í 
,'1 

de I92S 
foi imcrito no curso de A!''r£:if...£r.ld!dLkrr\ 

Reque)eu exame em de de 192 

2." p. S^$i'V 

■x-
FrequeneittrUD L." a A'.»'^ 

Í."». « ^ 5.« p. 

// 
Em 2^) de , J ^ / ^ - f c ^ l ^ ^ - ^ i ^ _ de 1920 

foi inscrito no curso de JyÙ^û £^<t<t^^ > no c 

Requereu(exwfne em 

'■ ^-H^t.^/:^-^^ ^ ^ ^ 

de 192 

Frequência no L." a fi.*.. 

Em Zo de ■^dôl&:i:^n^Í'y.. ̂  ^jde 192 b 
foi inscrito no curso de .^ Iridl:.. (X^^orù^^ 

Remereu exame em de de 192 

Frequência no L." 
7." n^^rtn ^.J^v/, ''///$n^ 

^ ■ i ^ ^ " ^ 

de 192 r 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aj.' 

de 192. 

$ 

e foi ^0/14^1^ a^Ctr~ 
Média Jinal cf/ ^^f^i^i^^ÙT^^J^^^^^"^ 
Qualijicação J^ H 

Vid^L." O. 

foi inscrito no curso de 'e l/fk^Al^P 
'e 192'^ W 

No dia y^-c- de '6L-V^ 

de 192 S concluiu o/exame de /l/C^ £4'^íA^^ 

{ypVlA; ) 

e foi í y ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
Média Jinal - fê^AóUVÒuLO V/Új^^r^J 
Qualificação .cvTyp^ 
Vid. L/'^Upf? aji» ̂ f^'^' 

'So^ia 
/192 r conclui 

v^ 7 de . ^Ay^JyU^ 

—f/MC/cu,4^<yoty 

e foi GC<^ Liy<^tC^ 

Média Jinal ^^lyJ-f'^'^^L*^**''^"^ 

QuaV^ieaç^rWf^ 

No dia ̂  ? de 
y de 1921/ conclidu s'ijxame tle> ^jMyUlAV ■ 

Requereu exame ejH dr 

Frequência no L." 
XJUo,- .^. 

de 192 

a fl.' 

Requereu exame em de 

« 
Frequência no L.° a ft/ 

de 192^ 

$ 

Em (J de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Em ^ de iU'PiyÙyCv^—o 

foi inscrito no curso de ^M/â£^4^^^10^ )3A^ 
de 192 W Em -5 de (^^2-^-1-^:^^-^/^^ de 192^ 

foi inscrijf) no^cur^ de Ç^C^éUc^^ c/<í^ 

Requereu exame em^ de 

Frequência no L." a :, 
1." p. $ 

de 192 

$ 

Em£^de ^ íut^ri.^t^^ de 19^^ 
foi inscrito no curso de ^t^^r^í^Y^^^L^t^^C^c^*

! Requereu e.mme em de 

Frequência no L.".... -

/.« p. $ 

de 192 

aji.y 
^A.'pf"'^ 

Em J de isA^íyPut^ify^ de 192 [ 
foi inscrito no curso de UL<:1:''CÍL^II^^ 

Hequereu exame em de 

Frequência no L." 

1." ff^ZI^ 

ajl' 

Em IT de /í(r> 
fofj inscrito no curso di 

'•ftfquereu exame em de 

Média Jinal ^ / ^ ^ ^ 1 ^ - / 2 ^ ^ - ^ ^ 2 ^ - ^ ^ 7 ^ - - ^ 

Çualijicação -p^í-í--«— 

Vid/L.o/S^ (' Jl' 3i^ 

No diuch^ de (i^t 
de 192 jf^confilniu o examç de Jl}f!^. &Í^^ 

OBSERVAÇÕES 

^-:'Í.'F^^-

/^-A 

IAJ^U^P, Nd dia / /^ de ^^í-i-t^i/.—ix^ 

de 1921( concluiu </ f/xame de Ail^' 4 é^'H^i'^^^ 

de 192 

Frequência no L." 
1." IM- . $ 

.J^Ji
ej'oi ^ / ? ^ ^ ^ ^ : r ^ ? C ^ / ^ J / ^ / i ? 4 7 / 

Média JinalUjAayoÛ^'i^ rziíon^í 
'Uualilicacão yjv, 7V^^~, 
Vid. L." tój/l^a f.^iP 

efoi CC^^]AA> l^C^^ I(^^i'P^'S^ 
Média final Cf^fi a4A£<^ .^riHÀl^irr^ 
Qualificação^ 
Vid. L." Îé^ a pl'o '̂ I~> 

No d'uTIr de V î̂ .̂<xĉ >̂  

d(l lUJ^J&'concluiu o cra^ie di 

No dia ^0 de 
de 1921 concluiu 0 exame de 

efoi oCi^ M-^-<-^ 

Média Jinal ctuO^^^ojU^*^ 
QucdifcaçàiL/WL.A^^'f^ ^^'O'K^  

Vi^yf..' 'IH^ a f.' / / ? 

^x^ de 192^'] Em /Ù de (SLSZ^H^ de 19S3 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.". 
1." p. $ . 

ujl." 
2<i 

de 192 

$ 

W lC>*^t£UC,.*S-f^t^, |>r^J-. .^. . , |L-- ,^ 

de 192 

Frequência no L." afi. 

Km I { de l\cf\MA^ Cyyb de 192^ 
foi inscrito no curso dc^J^ <3-<a/t<^ e^ov. 

Requereu exame em de de 19f2 

Frequência no L." a fl.' 

^•" P i,... $ 2." p. $ 

Requeten exame em de 

Frequência no L." ...^HJI. 

1. p. $ 

No ilia^ J de 
de 192 y concluiu o exume de C íf^ ^^^±.̂ '̂̂ *'̂  

T 
efoi Cl/t^ iiytAyC* 

Média final úí/h A^̂ *̂-**-- /* o^ii/^ 

Qualificação - ,,-
Vid. L.o íLiMJa ,ft.» ^^ f 

/ 

de 192 

$ 

efoi íX^^íf'ff^e^^ ^ 
Média final ^l^jai.UX^ ^ULU''^^^^ 

Qtia li fica ção t^^f^^"^ 

vid.'L:oi''sl/ay'SrU 

CP^.^c^'iU^Jio de 193o 

7 
Requeieu exame em de 

Frequência no L." 
1." p. $ 

de 192 

No dia / de ïjACU.^. 
dr 192i"^concluiu o exame de. ,í4J.44i£d.Wi<■^■ 

U}p€c1 VCo / û1yt\A^ ^i Cyuo ' 

No dia I de 
de 192^ concluiu o/nxavie de 

efoi ^ ^ ^ f^'U.^JJ, 
Média Jinal ctz^o^Z» '^ (^fi^n^^ 
Qualifiaicão /y^Lifi^ ^ í*t?x .̂̂  

Mo dia 7 de VK-<f t-t-i-«/ 
d^l92 r^concluiu o excfyíie de ''U-iu* e

Média final (£jfffa^^^xjJJ~7><>U, vt-. 

Qualificação^ fy^^^r.^—-

Viu Id. l..J/cJ^'U." / ^ ^ 

iVt» dia de 
de 192 concluiu o exame de 

'id. Ij.fu^y a ./// 

Mo dia *^ y de / / £<i^ /j. ^ ^ ^ _ 
de A92 7 concluiu o emme f/<̂ ,«/y í<-i-«-^ ^-« 

'il 

/ 

- í -

Em de 
foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em, de 

Frequência no L.° 
1." p. $ 

e Joi 
Média final 
Qualificação '̂ ^^«^^C' 
rid. L.<' a /// r ^ '^^ 

f) 

V 
de ittMi^ No dia 

'Ir 192 ' concluiu o exame dg} 
í 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L.o a fi. 

t^ n^ £^ (y ClA-^^ 

e foi PÍ^^ A-»-«-Z» 

Média Jinal OU^ ruCT'n^A^^*^'^ 
Qualijicaçùo, 

Vid:^L,o I •y,,.. ^J 
f..^ 

-«*'^L. 

afi.' 
e Joi 

Média final 
Qualificação 
Vid. L." a II.' 

Média final 
Qualificação 
Vid. L." 

No dia ~i de 
.,, J92'r concluiu o j^anie de 'Jy*^^!, 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L." a fl. 

a ft. 

No dia de 
de 192 concluiu o exame de 

e foi 
Média Jinal 
Qualificação 
Vid. K." afi.' 

V, ^ 

1̂ 

1 

Mm 



mmmmm iiiiiiwuuiMpnppMiaiiiBiiiiiiii 

OayM41/iM ' / ^ / / 7 7 2 ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de idade de anos, natural de 'û/mdrt'^h^ 

J de Mat.** h.° INSCRIÇÕES 
^ 

■7'. de ^PtP/VMpi^V^^ de 192e 
no curso de ^M'^pCc/V'^H.,^ 

m exume cm de de 192 

.« p. ^ $ é^ 

de ̂  ti^^^t 

!^fa\.C'<r^^'yi'x^^ 

îequereii exame em de 

Freq^nc^ uo TJ." 

,i/p. y^{)^ 

de 192 

2.» p. f-$^y 

««• 

Em de 

foi inscrito fio curso de 

de 192 

Bequereit exame em de de 192 

Fi'equeiicia no L." 

_ 1.» p. $ 

« / ■ " 

0 a V S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." a fl.^ 

l.'> j). S 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.' 

1." p. $ 

Hequereu exame em de 

Frequência no L.° 

l." p. $ 

afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Reqtwen exame em de 

Frequência no L.° a fl." 

1." p. $ •J a 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Hequereu exame em 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 

de 

a ft. 

de 192 

2.» p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. . $ 

aft.' 
Oa P

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em > de 

de 192 

de 192 

2." p. .$ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Jieqtiereu exame em de 

Frequência no L." aft." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ . 

aft.' 

de 192 

2." p. 

de 192 

de 192 

2." p. 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

a fl. 

Fm de 

foi inscrito lio curso de 

Keqiineu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aft.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Frequência no L." 

' t" p. $ 
aft. 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi imci'it.0 no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.". 

1." p. $ 

aft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a fi

de 192 

-.. p. 

de 192 

$ 

de 192 

•J u 

de 192 

'$ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em de . 

foi imcrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

nft: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de '" 

Frequência no L." (t ft. 

l."p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aft.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

aft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.^> p. $ 

Frequência no L." 

/." p. $ 
aft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

irp. $ 
aft: 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 ' "̂ 

2." p. $ 

de 192. 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

$ 

■Î 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

p. $ 

^ ■ i 

Concelho de f<D^^i^/ , filho de O^P^J^^^l^^e^t) ^ ^a)jU^a^ 

EXAMES 
,Vo dia de 

de li)2 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualiftcação . 

Vid. L." a II.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

\íédia ftnnl 

(Qualiftcação 

Vid. L." aft. 

\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e Joi 

Média ftnal 

Çualifcaeào 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

e foi 

Médi(u fnal 

Qualiftcação 

Vid. L.o aft.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média Jinal 

Qualiftcação 

Vid. L." a fi: 

Xo dia (li

de 192 concluiu o exame de 

r foi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. F." a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qiutliftcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiftcação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

lie 192 concluiu o cxunie de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. L.o aft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L.o. a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. L.o aft." 

OBSERVAÇÕES 



M 

..° de Mat/ à° 

. * ^ 

de idade de anos, natural de 1 f ^ , 

INSCRIÇÕES 

h ■ (Je '■•'i^iuu^ ^ 
de 192'f 

íícrnn no curso de 

Ëeu exame eni de de 192 
W. 

iittencia no L." 

i.« p. $ 
a fi. 

\ 

Km de 

!n! Iiisrrito no curso de 

Jiequereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

Í." p. $ 

Em de 

foi inscrito no ctirso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

l."p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência )io L." 

7." /). $ 

a fi.' 

Em de 

foi inso'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. S 

Em de 

[foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

/.« p. $ 

afi.' 

2." i>. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

5.» p. 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

?>« 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. S . 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

. 1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

5.» p. $. 

de 192 

de 192 

5." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192.. 

■J a 

de 192 

p. $ 

de 192 

í>« 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi insc7'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência iin L." 

1." p. $ 

afi. 
•) a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l.<' p. $ 

afi.x 

de 192 

2." p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no Ij." 

i." p. $ 

a fí.x 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

l" p. $ 

de 192 

•) (I 
/'• <̂  

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

'J u 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

a fi." 

2." p. 

Em de . 

foi inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

I&equencia no L." 

l." p. $ 

«fi

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 
<'fi.' 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

fieqiiereii exame em de 

Frequência )io L." 

1." i>. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." 

1." r $ 

a ft: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frcqumcia no L." a //." 

1." p. S 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 

2.''p. . $ 

de 192 

de 192. 

2.p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ i 
de 192

de 192 

2." p. $ 

.. de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

rv 

í 

t>mmíiiáÊÊÊÊÊÊÍÊÊÍÊÊÊÊÊÊià 

Concelho de U^a R y(A^v t/^ , filho de 'i^t^' U^^i"^^/Q e^t^:^^ 

No dia A^ de 

de 192l,j concluiu o ^exame de c~^^ 

efoi . ^ Í ^ ^ J ^ / ^ - ^ / r ^ ^ t ^ 

Média final ^^^^Â£a^'Zy j /y^^:^JigyCy 

Vid./. o l4yLMj."3'5 

No dia de 

de 192 conclniu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

.foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi, 

No dia de 

de 192 concluiu o e.vamc de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ti. 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

OBSERVAÇÕES 

'C-ot^ 

I 

! 

■ 

;:dai 



0 Nome iAdAi^i^ 
/ / 

■ f — 

^ - ^ ^ . í í t - "^^ ^ - ^ ? ^ ^ de idade de anos, natural de4 '■Ufauo' 
'íi 

.° de Mat.^ n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 
/ J de/^M'a^J^J^l^^r^// de 192^ 

mto no curso de /^Z^^^^í^t^j^^^ 

HJJ'i^ên / 7 tiiTCt 

mevm exdinr cm de de 192 

^cia no lf,o — 

Em /â de/iaû^y£f}iyp^V/l de 192^ 

n inscrito no curso de ^:^^p£:X^t^i lL

UÁj>ifaííc /nr^^w/^i^^''^!^^^'^'^^ 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o 

1." }). $ 

a fi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

\ 

Frequência no L.° 

1." p. /f^$^Û 2.^^1). //û$/nf 

Requereu exame em de 

! Frequência no L.o 

1.» p. $ 
aji.' 

de 192 

5.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

i y 1.^ p. $ 

a fl. 
•) u 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

Em de 

fui inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l" p. $ 

af." 

de 192 

3« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." ufl: 

/.« p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

S 

Em de 

fui inscrito nu curso de 

Requereu exame em de 

frequência no L.° 

1." p. $ 

a fi

de 192 

de 192 

5." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

de 192 

Reouereu exame em de de 192 

Frequência tio L." a fl.' 

1." i>. $ . 2." ». S 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de . 

Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L." ufi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2.<^ p. ^ 

Frequência no L.°. 

1.» p. $ 
"fi" 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requweu exame em de 

Frequência nu L.o <t fj.

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.» 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl.» 

t" p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

. 2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

2.» p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

de 192 

Freque»(fia no L." 

V p. $ 

"fi. 
2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requfreu exame em de 

Frequência no L.° 

Lp. $ 
"fi.'. 

Em de 

foi insciHto no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência mi L." 

1." p. $ 
"fi

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi: 

Em de 

foi insmto no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

de 192 

■^■'P $.. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

-j <• 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

■J o 

de 192 

$.. 

Concelho di ¾̂̂ ^ / ¾ ^ ^ 

No dia / ^ de ^ u / / ^ ' >  ^ /J 
díj 192i/joncluiu (I exame da ̂ /Uti^f'^v /Vi {(yy^ 

" ' " ij ÍU 

e foi ^/HP.ÍTAI^ 

Média final ^yUritX^,j^a^7^/ 

Qualific<miû 14'^ ')■ ^̂ ^̂ -̂"̂   

Vid. L.o/2>iÙ> a fi.' r ^ ^ < ^ 0 ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

\ii diíi de 

de 192 concluiu <i exame de 

e foi 

'Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média fmal 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

(^ Qualificação 

Vid. L." a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi: 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid, L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

, fiJbo de yfV/x^^í'H^_/fí^v€^]lÁ^p^ 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de. 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

' 

) < 



Nome /:ÏÈl4'/<i^tPâ.^/^^^^^ de idade de anos, natural de ^ <S^Í:J-<Í^P(^ 

le Mat.» n.° fl. as 
INSCRIÇÕES 

,1 c^£^€^^€^^>tt^j^^ 

de LMJ/^^Prt^t'O ^ de 192!) 

ito no curso de/y^t 4:^^it£.<l.^_^ 

de 192 / exame em 

ia no L.o ^L. 

/A$^I^ 

[Eni/Jj de CÍáí-ídlC-^ i àe 192") 

^inscrito no curso de ^ ^:^^^'^ír^^^.,C^^ 

? ^ / / / . 
/ 

IIiiuf^cu exame em \/. de / — Î - » ^ - de 192, 

J^requenciíí no L." a 

1.» v./M$/^ (^ 

Em de .„ 

foi inscrito no curso de 

Re(iuereu exame em de 

Frequência no L.o a fi.» 

1." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.

Em (le 

foi inscrito no curso de 

Requejeu exame em de 

FVequencia no L." afi.' 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exaftie'^m de 

FVequencia41 o L." afi.' 

i." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. 

de 192 

9 íi 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereti 'exame em de 

Frequência no L." a fl. 

1." p. $ 

fùn de 

foi inscrito no curso de 

Re(piereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.<'p. $ 

Frequência no L." 

1.» p. $ 
afi. 

lùn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Fre(iuencia no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência na L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $.. 

de 192 

de 192 

^." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

•J a 

de 192 

p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a n, 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

F'requencia no L.» 

1." p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Fre(iuencia no L." 

l." p. $ 

afi. 

de 192 

de 192 

2.^ p. $ 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi. 

1 " p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrita no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência'no L." afi: 

Vp. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Re(piereH exame ou de 

PVerjuencia no L.° 

J.p. $ 
afi.' 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

PJm de 

foi inscrito no curso de 

Reípiereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." afi: 

1." p. $ 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Re(/uereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fr('(juencia no L." 

1." p. $ 

afi.^ 

Em de 
de foi inseri to HO curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

P $ 

.y 

de 192 

de 192 

2."p $. 

de 192 

de 19^ 

2.'p. $. 

de 192 

'j " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

de f92 

de 192 

2." p. $ 

■NHi 

Concelho de , filho de 

EXAMES 

â^^€yta^ í^í^^^ 

No dia de 

' de 192 concluiu <> exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.

Xo (lia de 

de 192 concluiu <> exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /..« a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

So dia de 

de 192 concluiu o exame de 

'' foi 

^ i Média final 

(, Qualificação 

Vid. L." a fl.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 cimcluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 coneliiiii u craiiir de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

M('dia final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. />." a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

QualificaçíK) 

Vid. f..o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Miidia final 

Qual ificaijão 

Vid. L.o afi.' 

O B S E R V A Ç Õ E S 

11 



o Nom de idade de anos, natural de 

de Mat.» n.° f l . " 
INSCRIÇÕES 

de 

frito no curso de 

'if exaint cm dc 

leia no L," 

p. $ 

afi.^ 

i'requericia no L." 

1" p. $ 

afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

Em de : 

foi inscrito no curso de 

Requeret( exame em de 

Frequência no L." 

J." p. $ 

afi.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1" p $.,.. 

afi." 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L.'> 

1." p. $ 
afi." 

de 192 

2." p. $ 

hii! de 

Ifoi inscrito no curso de 

íequereu exame em de 

de 192 

Ou 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em.. de 

de 192 

Frequência no L.o 

í." p. $ 

a /Z.-" 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

9 a 

de 192 

S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a f.: 

1." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no A/." 

1." p. $ 

afi." 

2." p. 

dc 192 

S 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Em dc 

foi inscrito no curso dc 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

l."p. $ 

de 192 

dc 192 

2.':p. $ 

de 192 Requeieu crome em de 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

V' p. $ 
afi.^ 

de 192 

.2.''p. ,$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
<'JI' 

9» 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.rame em de 

de 192 

Em dc 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." a ft." 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

de 192 Requereu exame em de 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.» 

de 192 

2.<* p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso dfe 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

■Je 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft.' 

de 192 

i." p. $ 

Requeieu exame cm de 

Frequência no L." afi,» 

1." p. $ 2." p. 

de 192 

$ 

J'Jm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.o 

l."p $ 

a il." 

2.» p. $ 
Frequência no L." 

1." p. $ 
afi." 

2." p. $ 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 
foi inscrito no curso de 

de 192 

i 
i 

Requereu crame cm de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." a fi, 

1.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

•) " 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e. 

de 192 

1 -' p 
4" afi.' 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi, 

2." p. 

de 192 

$ 

FVequencia no L." 

1." p. $ 
afi." 

■j " 

de 192 

$ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Concelho de 

1 = 

, filho de ZQ^^h/Gy^u^^ o 

EXAMES 

lyryxA'/ } 

No dia /6 de 

de 192 Lj conclui 

c foi ic:ù%y}4^i^ c^f 

Média final ^:::^Í£í^vnA^Õi,t'>^CKÀ.<^>^^ 

Qiuãiftcatííò 

No dia dc 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

\fédi(i fimil 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

^ 

No il((i de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

i Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

. ' Média final 

(, ': Qualificação 
^ ' I 

Vid. L.o a ,fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qtuilificaçãtí 

Vid. L." a fl." 

.\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia dc 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a li.

No dia de 

dc 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.> 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.x 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

dc 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

¥p-

^ ^ L^ÍTT/»^/^ ■«-'̂ ^̂ •-"-■•̂  'fpí^-y--^ ^'J-c--*'^^ 



^' 1 Nome (^^^tytÏA^t^t<^^L/A^ cu.o(€^ de idade de anos, natural c/e,. 

r de Mat." n.° fl.' I N S C R I Ç Õ E S 

li 

^ ^ K ? t > j lio de 192 Em de de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ 

de 192 

^^^Uiicritii no curso de foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ 

m 
Requereu exame em de 

Frequência no L." nft' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ 

i 
Requereu exame em de 

Frequência no L." nft' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ 

^Kkincriit i.riime cru de de 192 Requereu exame em de de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." nft' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ 

de 192 

w Requereu exame em de de 192 Requereu exame em de 

Frequência no L." nft' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ 

I .ria no L.° afi." 

m 1." //. s a.a í). S 

Frequência no L." a ft.^ 

1." 0. S 2." V. S 

Requereu exame em de 

Frequência no L." nft' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ ^ . > . <̂ . 

1 

Requereu exame em de 

Frequência no L." nft' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Km de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl.^ 

1." p. $ ^ . > . <̂ . 

1 
m K»i de de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

H»ó/ inscrito lio curxo de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

1 
Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

1 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

mBeauereu exame em de de 192 Reonereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Requereu exame em de dè 192 

f 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Requereu exame em de 

fíFreouencia no L." a H." Freauencia no L." a A.* 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." a fi." 

l.p. $ 1 i." p. $ 2."2> $ 1." p. $ 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." a fi." 

l.p. $ 2.'p. $ 2."2> $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." fi fi" 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." a fi." 

l.p. $ 2.'p. $ 

1 

Î Km de de 192 Km de de 192 Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 
\ foi inscrito no curso de foi inscrito no curso de 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 

Eeauereu exame em de de 192 Reouereu exame em de Hf. H)J 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 

Frequência no L." a d." Frequência no L." a il." 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ 1." 0. $ ,9.» 1). S 1." p. $ 2.^ p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ ■2." p. $ 1." p. $ 2.^ p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fi." 

1." p. $ ■2." p. $ 

Em de de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 
foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

i 

Requereu exame em de l/p. 192 Requereu e.came em de 

Frequência no L." afi." 

i ." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de Reouereii exame em de de 192 Requereu exame em de l/p. 192 Requereu e.came em de 

Frequência no L." afi." 

i ." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a H." 

Requereu e.came em de 

Frequência no L." afi." 

i ." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência )to L.° a ft.' 

1. p. $ 2." p. $ 

Frequência no L." a H." 

Requereu e.came em de 

Frequência no L." afi." 

i ." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." a fi.' 

1." p. $ 

Frequência )to L.° a ft.' 

1. p. $ 2." p. $ 1." p. $ 2.0 p. $ 

Requereu e.came em de 

Frequência no L." afi." 

i ." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." a fi.' 

1." p. $ 2." p. $ 

Em de de 192 Em de de. 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reouereu exame em de 

.. de 192 
foi inscrito no curso de foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reouereu exame em de 

.. de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reouereu exame em de Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reouereu exame em de Requereu exame em de de 192 Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reouereu exame em de ilfi IWJ Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." ^fl" 

! ?." /J . $ 

! 

1 

2." p. $ 

Frequência no L." a ti.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." n /tf 

1." p. $ 

Frequência no L." ^fl" 

! ?." /J . $ 

! 

1 

2." p. $ 1." p. S 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." n /tf 

1." p. $ 2." p. $ 

Frequência no L." ^fl" 

! ?." /J . $ 

! 

1 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." n /tf 

1." p. $ 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

df. 192 

Km de. 

foi inscrito no curso de 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

df. 192 

Km de. 

foi inscrito no curso de 

de 192 

1 

— 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

df. 192 

Km de. 

foi inscrito no curso de 

■ 

— 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

df. 192 

Km de. 

foi inscrito no curso de 

Beque>'eu exame em de de 192 Requereu exame em de de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

df. 192 Requereu exame em de de 192 Beque>'eu exame em de de 192 Requereu exame em de de 192 

i 

' Frequência no L." a fl.x Frequência no L.° a fl.' Freauencia nn 1. « n H » Frequência no L." a fi." 

l."p. $ /.» p. $ 2." p. $ 1." u. S 2." í). cS 1« p. $ 2. p. $ 

Frequência no L." a fi." 

l."p. $ 2." p. $ /.» p. $ 2." p. $ 
1 ■ r J - - T -

1« p. $ 2. p. $ 

Frequência no L." a fi." 

l."p. $ 2." p. $ 

. — --̂ -. __ 

. ■,■ ' '-í 

Concelho de 

■ 

/ / 
, fi/bo c/e , Z '̂̂ ^^^^^^ '̂*—--> í̂̂ ^^ ^ /í^^Á.^<:^ {'^ 

EXAMES 

No dia /f de Cl^i^tt^t^^^^^'O 

y de 192 y concluiu o exame de /^^y/<^^^ V ^ 

^ { 

e foi ^í/1 Ui^^rvc / - S . 

Média final ^, 7fX^ /l Ti^C^ ^ -

Qmdificação / '^írp 'û^'^t t, i^

Vid. L . - ' i '̂  /m'c 
/ 

líío dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

AV> dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

; Média final 

Qualificação 

: Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

(Ir 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

f Qualificação 

Vid. L.o ■ a fi.' 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

- ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a /l.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 C07icluiu o exxime de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

^A^ 

\ 

1 , 

: 



u.»wwiji,iii'i>'».iw»i>i'w?'j»!i',»MwiMi[iwi. itmimmÊtK 
i^mni^^ÊamiÊ^Ê^Ênmm 

rMHH^'*^-

&/ 

Nomey/ÙO'Uyp <^,^ayó ^Ji^k de idade de anos, natural de

de Mat.* n.° fl." I N S C R I Ç Õ E S 

fvA'»' de 
in.scrUd no curso de 

íuerfii crame em de 

p/re<jU(>icia no L.° 

!. ' /1. $ 

afi." 

K 
K)ii de 

j / o / iu^rrito no curso de 

\ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

Í.« p. $ 

afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° aji." 

t^p $ 

l 

Em de 

foi insci'ito no curso de. 

Requereu exame etn de 

Frequência no' L." a Jl.' 

1.» p. $ . 

Em de 

foi inscrito no curso de 

1 Requereu exame em de 

pyequencia no L." 

l" p. $ 

a //." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência iio L." afl: 

de 192 

de 192 

2« p. $ 

de 192 

Ou 

de 192 

$ 

de 192 

9 a 

de 192 

$ 

de 192 

9 a 

de 192 

$ 

Em de de 192 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o 

I " p. $ 
afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

PVequencia tio L." a fi.^ 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1« p. $ 

afl: 

de 192 

de 192 

'2." p. . $ 

de 192. 

de 192 

9 a 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a ti.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu extíme em de 

Frequencia.no L.o afl. 

1." p. $ 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $... 

de 192 

de 192 

2."p. 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em 'de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L," 

l." p. $ 

afl. 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

,Í ." p. $ 

afl.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

PVequencia no L." a ft." 

!.<' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.mme em de 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

9 u 

de 192 

$ 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

afl. 

• Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

P\equencia no L." , afl." 

1." p. $ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

l."p. $ 
afi: 

de 192 

9 a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito nu curso ile 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° afl." 

l."p. $ 

I<Jm de 

\foi iuscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 -

á.« p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no h." rf/// 

í." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Prequencia no L." ufl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." a fif 

I.p. • $' 

de 1^2 

de 192 

2." p.: $. 

de 192 

de 192 

' . " ■ 

^ . > . $ 

de 192 

2. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em ' de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exarfttem de 

Frequência no L." 

l.'p. $ 

de 192 

afl.' 

2. p. $■ 

- ^ ^ ^ w 

Concelho de , filho de 

A 

So ilia A de 

de 192//concluiu^tT^ame de/^^///^i^'^^c 

; 

foi ^:2^1 l^^^^r^^f'—z' 

Média flnul ^^j^i^fptZé. X / ' ' < Í ^ Í W ^ / 

Qualificação^ _,.̂ f32-Z-* 

Vid.L/'/'Urf^ '/.//." 

jVt» dia de 

de 192 rourluiu o exame de 

(foi 

Média final 

Qualiflcaçtlo 

¥id. L.o ' a //. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

' Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192 conchriu o exame de 

'•foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o -, a fl: 

.\'i) diu de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. Jj." a fl." 

\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

(■foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl: 

No dia de 

de 102 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl: 

No. diu de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu u crame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualifica (jão 

Vid. L.o a fl.x 

No dia de 

de 192% concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

EXAMES 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L.o afl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No diu de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl: 

No dia. de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl: 
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^[^ /U/ Nome ^^^ a^ y^yf M^^^^àdim^ 
) 

de idade de anos, na fura/ de / a^^ 

i.° de Mat." n.° fl. 

/Ù» de 

ito no citrso de 

r.ftl me em de 

\f Ftufuencia no L." 

1." p . -̂  $ 

afij 

\ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi, 

PJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume e)n de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

7." p. $ 

a /// 

I Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.^ 

as INSCRIÇÕES 

de 192 

de 192 

2.» p . 

: 1 1'jii de 
i 

i foi inscrito no curso de 

de 192 

r 

t Reaueren exame em de de 192 

1 
1 ' ■ 

o a 

de 192 

de 192 

2.0 p . S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 
é 

Frequência no L,° a ft. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $^. 

lù)! de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 

0 il 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

5.« p . $ 

de 192^ 

4." p 

de 192 

S 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

liequereu exame em de 

Frequência mi L." 

1." p. $ 

a fi. 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Rapiereii exome em de 

Frequência no L." 

i." p. $ 

afi.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2.» p. S 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

2." p. 

de 192 

$ 

f'Jm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi. 

2." p. 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi: 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência vo L." <( fi: 

f p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

Frequência nv L." 

h" p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Etn de 

foi insci'ito no curso de 

Reipiireu exame em de 

Frequência no L." afi. 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

2." p. 

de 192 

$. 

de 192 

de 192 

2.':p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

.) a 

de 192 

$ 

de 192 

Frequência no L. 

1." p. $ 

afi.' 
•j " 

de 192 

$ 

mmm 

Concelho de ^ct4^ ^ct , filho de 'fi.eJiA^'t^ * S C . \ 

î I No dia^ ^ de 
)mJ" 1921lvonsJMH^/.catnc de^;^^^i^ "1^* c 

i?^ \Á 

Média 

Qualifi 

Vid.. L ."S(^' 

No dia de. 

de 192 coticluiu o exame de 

No dia dl' 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

^Vid. L." a fi.' 

.Vo (till de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média fiiial 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

« No dia de 

'^\ , de 192. concluiu, o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. fj.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

<' .fai 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

'^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

\o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.« a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a / . ' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o <' fl' 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

.. 
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OTIHI -11115111,4(411^ 

■■WP'^'^iwyTgt^Biit^'am'i-iinwiiiWHUwiwiWUjmiuw^iiiiLjM'UiW-WW'!'*^^ 
■iijiaanniiifliiji 

c/e idade de anos, natural de j^deÁ)CcP <^^ i 

..° de Mat." n.° INSCRIÇÕES 
/',/// de 

iiiHcnto no curso de 

\qtiiri II exame rnt de 

meia HO L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

s 

2.^ 'P- $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $ 

l''iii de . ... 

'fioi inscrito no curso de 

^Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl. 

1." p. $ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

afi.' 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

Requereu exame em de 

Freque)ici(i no L." dfi" 

1." p. $ 

Frequência no L." 

•/." p. $ 

a /// 
•J a 

de 192 

$ 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.^ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L," 

1." p. $ 

afi.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° a fij 

1." p. $ 

Em de 

\foi inscrito no atrso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.

2<x 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ . 
afi.' 

.> (I 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

de 192 

2."p. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
a a.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.vame em de 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.rame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft,

1." p. $ 

de 192 

Em dr 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." n fi.^ 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em tie 

foi inscrito no curso de 

Requereu cvame em de 

Frequência no L." 

l."p. $ 
afi." 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

•■> a 

de 192 

$ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requneu exame em de 

Frequência no L." afi.'' 

1." „. $ 

de 192 

2.^' p. $ 

de 192 

de 192 

^." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L.° a / / / 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de Ifl'J 

i 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

•j " 

de 192 

$ 

de 192 

•> " 

de 192 

$ 

^yl>2^.C CL^ Concelho de 
-.IA 

T 

y 
, filho de y^ùf^2^^7^^^^/ "jc^c^^^L^cc^ tM 

EXAMES 

/^n7/;t Uí ^<?<-

Ao diot^ 6 de ^

\e 192 í/concluiu /) Jxame de i^'^ 

eífoi . 

Média final a^U^L^iet^^ /yTíí^nr^ 

Qíialificaçãa^ i;4^ ' 

Vid. Ly, '^^ S. a H./r. 
. ^ ■ ^ 

No dia^ô de 

de 192'( concluiu o 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 0 

Vid. L." a fl. 

ime de /^^1^^11^ 'd ^=^

e foi ^í^fi^i''^^ 

Média final ^^^u^fie^ /T^Ccltr 

Qualificação ^-.-^, 

Vid. 1.0^ y a fi.' f^^lZ/^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame ile 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl. 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

V 192 concluiu o exame de 

] e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

}de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o e.came de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fij 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 
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li), i Nome.^Ç//U^'^z^ ^ de idade de anos, natural de 

de Mat." n.° f l . " 
INSCRIÇÕES 

im de 

$críto no curso de 
de 192 

tiyin r, II exame cm de 

■ia lio L." 

1." p. $ 

aP 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Ktn de 

foi inscrito no curso de 

Hequei'eu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi: 
o a 

de 192 

$ 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

afi. 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Fim de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." j). $ 

afl.» 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ajl." 

de 192 

2." p. $ 

Em de.._... : de 192 

foi inscrito no curso de.. 

Requei'eu exame em de de 192 

\ Frequência no L." a fi/ 

!•''P $ 2." p. $ 

Em de r/f. igo 

foi insaito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajt.x 

Requereu exame em de 

Frequência na L." 

1.''p. $ 
afl." 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.» 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência na L." a fl,

/.« p. $ 

de 192 

de 192 

2.0, 

Em de 

foi inscrito no curso de 

-ÇSS^B 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência na L." 

1." p. $ 

a / / / 

2.» p. $___ 

de 192 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requer*eu exame em de 

Frequência no L." 

l.op. $ 

a /// 

de 192 

2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.» 

1." p. $ 

a fl

\ 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2.0 p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

I " p. $ 

a fl.» 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

FVequencia no L." 

1." p. $ 
a flj 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o afi.r 

l" P. $ 2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.

1." p. $ 

de 192 

2.0 p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrita na cursa de 

Requereu exame em de 

Friequencia tia L." \ a ft.' 

i:p. $ 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no cursa de 

Requereu exame em do 

Frequência no L." a 

l."p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

2.0 p. 

de 192 

$ 

Frequência na L." 

l.p. $ 
«Jl.' 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame cm de 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft. 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Frciptcncia na L." 

/." p. $ 
«./// 

>*« 

Concelho de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em . de 

Frequência no L." 

l.p. $ 
art.' 

de 192 
No dia Z.J de 

de 192// conduima 

de 192 

2.''p. $. 

^û-^ 

í^iyf/í^ Jr

• ^ i ? ^ ^ 

de 192 

iwn^e^c. fû'ipUL ^f-^W/ 
ejoi ^z4iyLfp/ya./:>C^ ^ 

Média final ^ . y ^ ^ > ^ . / ; ^ f }^,^Jf/v,^r^^ 

Qualijicação - / / ' ^ > í ' * : i . 

Vid. L." 

No d^r—^ de 

de 192 concluiu a exame de 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

ffoi 

Média fnal 

Qualificação 

Vid. L." a f.' 

de 192. 

2." p. $ 

Na dia de 

de 192 concluiu a enrame de 

de 192 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ." « )l'' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 

2." p. $ 
I Kr l'i 

de 19 

•j « 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.< 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

•) « $ 

efoi 

Média final / 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

Na dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 cancluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi, 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificaçâa 

Vid. L.o a //." 

mmmmmmm mmmÊmm 

, filho de 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.'. 

No dia de 

de 192 concluiu a exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

42. ^^ 

c^-



• N \ 

■e-

A¢ i f^ome^s::^ii/^e^i^% 

de Mat.' n.° fl.*" 

^ 

tpMÙ4^^e4 l/i; 1^1^ J^ i^^â de idade de anos, natural de Dit, 

INSCRIÇÕES 
de L.M.U 

mento nv curso de  

de 192^ 

tijKt'rru exame em de 

iencia no L." a fi.' 

1." i>. $ 

de 192 

.2.» p. $ 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em. de 

l'.tH de 

fui inscrito no curso de 

Hequereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

i.« p. $ 
a fi.' 

de 192 

2.» p. $ 

j 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
a fi.' 

de 192 

2.0 p. S 

Frequência no h." 

1." p. $ 

a fi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Hequereu exame em . r/e 

Frequência no L." . a ft.» 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

7." /). $ 

a //. 

o a 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi." 

de 192 

2.» j). $ 

\ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.» 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
ofi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° afi.' 

1.« p. $ 

de 192 

2.<* p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi insci'ito no curso de. 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.'>p. . $... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência na L." afi. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

Frequência no L." 

.. l."p. $ 
afi." 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

a fi' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Frequência no L." 

V'p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ftj 

1." p. $ 

de 192 

•>ti 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requeieu exame em de 

Frequência no L." afi: 

l."p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em (le 

foi inscrito no curso de 

Requereit exame em de 

Frequência no L." 

l.p. $ 
afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu crame em de 

Frequência no L." (t fi.' 

1." p. $ 

de 192 

>?« 

de 192 

<? 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

liequei'eu exame rm de 

Frequência no L." afi: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requneu exame em de 

o a $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L.' 

1." p. $ 
afi. 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi." 

J.p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.''p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

p. $ 

de 192 

de 192 

p. $ 

'/̂ ^^g -̂-*:-B4iâ : 

wmmm 

f Concelho de , /libo de.^mei}/k:}^. m<^í-í^'<^ ^^W- MACU^ \^V 

No dia A de 

de 192// concluiu o exame de J^14^^)M, á'^ 

efoi ^C^ÍllP.rcyl'^'' 

Média final JíiPZ^ TaL^nT^^ 

Qt(alifia*ção :M'yf^T^^ tPÍC

Vid:L^^^- Hi^.'ix " 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

Ao dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de. 

efoi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

r foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi: 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

OBSERVAÇÕES 

.^**tf-* 

I 

1 



t"!'.iilW«^?8ëfeg 

I 

> ^jfNome ífa^ ^ ̂ J ^ H^^, ^ fy/^M'té' r^ P^-z^. ̂^ de idade de anos, natural de 

f de Mat.« n.° f l ." 
INSCRIÇÕES 

de -U-^^rîy^^^A^ 
Hto no curso de :4r*-^/ ^^-^ 

* 

dh 192ÍÍ 

veu exdmf rm de 192 

^lencia no L.o. a fi.» 

O -

$ 2." p. $ 

3 
l'Jiii de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
aji." 

Frequência no L." 

1« p. $ 

a //." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l" p. $ . 

ají.x 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

Frequência uo L." 

7.« p. $ 
aJi." 

de 192 

Em de _ 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L,° 

l" p. $ 
afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi*ínscritu no curso de 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de. foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afi. 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aji. 

de 192 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2.« p. $ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

1." p. $ 
afi.' 

de 192 

2." p. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de. 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

de 192

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência n<> L." 

l."p. $ 
a ft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 Requereu exame em de 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

 l.<' p.. $ 

nji." 

Em , de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

2." p. 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Frequência no Ij.o 

1." p. $ 

afi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192. 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
aji.> 

Em de 

foi insc7'it.o no curso de 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

t" p. $ 
afl, 

de 192 

2."p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.^ 

r p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

de 192 

2.<^ p. $ 

Requereu exame on de 

Frequência no L.' 

J.p. $ 
« / / 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Frequência nu L." 

1." p. $ 
nf.' 

de 192 

Requoeu exame em de a 

Frequência no L.<> a fl." 

1." p. $ 2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame cm de 

Frequência no L." a flj" 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Fre(juenciu no L." 

1." p. $ 
aji.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl." 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2."^ $. 

de 192 

de 192.. 

2." p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192. 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

' ■ : $ 

de 192^ 

de 192 

2." p. $ 

4^ 
Concelho de , filho de, ^2^l^t^ J i í ^ ^ / ^ i ^ ^ A > 2 ^ 

/ _ _ 

l^é?^ A^\Ù: 

No dia2^è ffc ' / W i x ^ 
de 192<^oncluiu Jexame de J)k4él^PPÍA.j 

^1^44^00 ^p/f>Az,-t^ 

efoi . ^/HdP p GLl/'^ 

Média Jinal (^'IM^P^/y^^'^^<^^^^ 
(Qualificação Y 4j^f 
Vid. /.. a f l . ' l 

No dia dr 

de 192 concluiu o exame de 

i 
e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft." 

No dia de 

\ de 192 concluiu <i exame de 

c foi 

Mediu final 

Qualificação 

Vid. E." a fl. 

No dia de 

de 192. concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Çtmlijicação 

Vid. L." a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

% 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L," a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

% 
t 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. E." afi." 

ih^ 

No dia de 

de 192 concluiu » crame de 

e foi 

Média final 

Qiuilificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

lie 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.^ 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

OBSERVAÇÕES 

(rr^^f^y*^^ 

«s-^^r» 

V-i-»-i-<att:r 

/l • / 7/ 

o^ ^Ù <h> M//J-

Q^ 



-««wMnnMVMii 

m [' Jûf Non iv J JDÍ4.A/HÍ> ity ^ aXA^^ "^MA.LO^ IP 0L4yi^ aXM^^ de idade de anos, na fura/de 

^ 

f de Mat.^ n.° fl.' 
INSCRIÇÕES 

/ ,u A, 1 -lii I de ^H^i, VI 

foi uiiici'itu no' curso de 

ixame on 

l/p. $ 
. ^ ^ 

2." p. 

de 192 

$ 

l/Uylu . 

Jou I iittrritom^cîiXM 

Requereu exame em de 

Em 7 de [/'UyCu Á^uo de 192^ 

foi^iiisrrito iificuxso de /.X^*^ i^<x/Otyt. «* 

de 192 

Em de 

foi insa'ito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.o « ft.» 

1." p. $ 

FAH de 

foi inscrito uo curso de 

FrequsiitàùuMaJ,tJLm 'ajl.' 

foi inscrito no eurso de  ^ Ci-t *^^t^ 

/ 
Requereu exame em 

de 192^ 

de de 192 

Frequência no L.o 

Requereu exame em de 

Frequeucia uo L." a fl." 

0 a 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.« p. $ 
aji. 

Em / de ^1 

foi inscrito no curso de 

rs 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aJi." 

de 192 

$ 

Em de 

foi inserito no curso de 

Requereu exame on de 

Frequência no L." a Jl.' 

1." p. ' $ 

Em de 

\foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no fj.» 

I." p. $ 

a fi

de 192 

^.a p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl." 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o a fl.' 

1"P ^. 2.''p. . $._ 

Em de de 192 

foihiscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi." 

1" P $ ■ .2.^'p. $ 

Em de 

foi inscrito yxo curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

o H." 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

PVequencia no L.° a fl." 

1." p. $ . 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

/.« p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

I'Vequencia no L." 

1." p. $ 

a fl." 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.« 

1." p. $ 

de 192 

•) II 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de , 

Frequência no L." afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

II 
I 

Em (Ir 

foi inscrito no curso de 

Rapiereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

J."p. $ 
nfi.' 

2.^ p. $ 

de 192 

•J a 

de 192 

$ 

de 192 

Fm de . 

foi inscrito no curso de. 

Reipieren exame em de 

Frequência mi L." afi.' 

l.''p. $ 

de .192 

de 192 

2.p. $ 

•■> (I 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2.^' p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequehcia no L.° a fl: 

1." p. $ 

de 192 

•j « 

de 192 

<? 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

FJm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a / / / 

/." p. $ 

de 192 

•j " 

de 192 

^ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

2." p. $ 

éítm 

Concelho de , filho de 

1 

! EXAMES 
A'o dia de 

de 192 co)icluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» a fi." 

A'o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

O B S E R V A Ç Õ E S f ^ k 
A'o dia de 

de 192 co)icluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» a fi." 

A'o dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 conclnia o exame de 
V 

! e f'>> 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia . (/(' 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

^ fl 

J 
; 

■ 

Si) dia de 

de 192 concluiu n exame de 

e fui 

Média final 

Qmlifica<y'io 

Vid. L."  a fi." 

1. 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

^ fl 

J 
; 

■ 

Si) dia de 

de 192 concluiu n exame de 

e fui 

Média final 

Qmlifica<y'io 

Vid. L."  a fi." 

1. 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

Si) dia de 

de 192 concluiu n exame de 

e fui 

Média final 

Qmlifica<y'io 

Vid. L."  a fi." 

1. 

No dia de 

de 192 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

1 

1 

! 

t 

■ ( 

1 

1 

-

iVo dia de 
» 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

1 

1 

! 

t 

■ ( 

1 

1 

-

iVo dia de 
» 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

1 

1 

! 

t 

■ ( 

1 

1 

-

\o dia de 

de 192 rouctuiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» . 

1 

1 

! 

t 

■ ( 

1 

1 

-

Xo dia de 

de 192. concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. /.." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

1 

1 

! 

t 

■ ( 

1 

1 

-

s 

^ 



LW, I 
Wf li)^ Noi me ^ / iUA^ûy Ijuií ^ lOt^lAXJU CUi' <lA.C4y^ 'T/lyOi^<-*' t^ de idade de anos, natural de 

L° de Mat." n.° f l / I N S C R I Ç Õ E S 

de  

^rnscrit'i no curso de 

Il exame em ae de 192 

Frcipiiiicia no L.° 

l." p. ^$ 

■Mm (^^ de ^^y^e^^^^^^^^^i^ il 

inscrito no curso de "i^^^e^ yiii^<^. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl." 

V p. $ 

Em de 

i/ot inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." 

l" p. $ 

a fi. 

Em de 

foi inso'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." 

1." p. $ 

a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência uo L." 

1." p. $ 

afl.' 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a ft.* 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

2.<* p. 

..de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afij 

Em de 

foi inscrito no curso de 

2.» p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

afi.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $. 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L," ajl.' 

l."p. $ 

de 192 

■■? u 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L.° 

1." p. $ 

ajU 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no cur.^o de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

de 192 

2.» p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Frequência no L.° 

1." p. '$ 

a H." 
•J a 

l>

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito nil curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i:'p. $ 

''.fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em dr 

Frequência no L." 

l.''p. $ 

a fi.' 

EJm de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

de 192 

•) (I 

de 192 

$ 

de 192 

i>.a V

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajl. 

de 192 

2.'! p. $ 

Em de 

foi itiscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Jl: 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. ■ $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl: 

l.p. $ 

'\f 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.p. $ 

de 192 

•J " I) 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

II 

! \-

ti 

de 192 

p . $ ' ' 

de 192 ' H' 

de 192 

P' $ 

liiiiiiiili 

Concelho de , filho de 

EXAMES B 
A'(; dia de 

(te 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

(Qualificação 

Vid. L." a Jl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

O B S E R V A Ç Õ E S ^ | f ^ ^ 
A'(; dia de 

(te 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

(Qualificação 

Vid. L." a Jl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 
" "J^^l 

A'(; dia de 

(te 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

(Qualificação 

Vid. L." a Jl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

1 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

i 

No dia de 

de 192 concluiu u exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

1 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fi." 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 

i 

î 
i 

j 

1 No dia de 

de 192 . concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

No dia de 

de 192 concluiu o e.rainr de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O afi.» 

i 

î 
i 

j 

Vid. IJ.O q p *  .

i" 

Vid. L.o íl ,".* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O afi.» 

i 

î 
i 

j 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame dt 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

. 

i 

î 
i 

j 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame dt 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.» 

. 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fi." 

1 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçuo 

Vid. L.o a fi.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

.Média final 

Qualificação 

Vid. L.o . a fi." 

1 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçuo 

Vid. L.o a fi.» 

1-

No dia de 

de 192 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.» 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.» 



le Mat." n.° fl. as INSCRIÇÕES 

*-s^ 
In 

'Ê 

% de 

no curso de 

|r exame e>n de 

b 

fda no L." 

y. $ 
a fi.' 

fEm. He h 
inscrito no curso de 

«-A 

fjiequeren exame em de 

Requereu exam*eu 

a fi. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

2.« p. $ 

de 192 

Frequência no L." a fi.' 

1." p. $ 2." p. $ 1." p. $ 

Km de de 192 

foi inscrito no curso de 

Seauereu exame em de de 192 

Frequência no L." a H.» 

1." V. $ 2.» 0. S 

Em de  de 192 

foi inscrito no curso de 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

i.» p. $ 

afl.r 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a fl.* 

1." p. $ 2." p. $.. 

' A' 

Em de . de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ -2." p. . $ 

Em de

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no /;." afi.' 

1.» p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afi." 

o u 

de 192 

p. $ 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192, 

de 192 

I&equencia no L." 

1." p. $ 
a n.-

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

nfi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.^ 

l.'p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência im Jj." afi.'' 

o a $ 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi." 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

. 1'Jm de de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.<* afi." 

t^ p, $ 2." p. $ 

Em de 
foi inscrito «^ -

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi. 

de 192 

2." p. S 

hJm de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° afi." 

1." p. $ ^.« p. 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.^ 

1." p. $ 

afi.' 
'J a $ 

de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

l" p. $ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o ufi. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

liequereu exame em de 

brequencia no L.° 

I." V $ 

afi.' 

Em de 

foi insaito no curso de. 

Requereu exame em de 

Firquencia no L." "fi.' 

Em de. 

foi insn'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

l.p. $ 

de 192 

de 192 ! 

2."p. $. 

de 192 

de 192. 

2.''p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. ■ $ 

de 192 

9 « 

de 192 

$ 

• l-

de 192 

'Jl " 

de 192 

$ 

de 192 

:> " 

de 192 

$ 

4

mmm 

Concelho de , filho d^ \ 

EXAMES S i 

1 

A^ dia >U de "^S/JJA/M 

de 192^ concluiu o exame de^^iW^J/AJ 

efoi c^/v^yyyM 

Média final fí^ fi^SAM^ 

Qualificaçãu "JVIWIA^ 

vid.\.>'lW\{fi."l2^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

1 

A^ dia >U de "^S/JJA/M 

de 192^ concluiu o exame de^^iW^J/AJ 

efoi c^/v^yyyM 

Média final fí^ fi^SAM^ 

Qualificaçãu "JVIWIA^ 

vid.\.>'lW\{fi."l2^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

1 

i\^ dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. Lo a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

r foi 

Média final 

Qualificação ' ' 

Vid. L." a fi." 

^ Nu dia de 

de 1^2 concluiu o exame dr 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

(' foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

■ 

1 

t 

■ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

No dia de 

de 192 concluiu ■ o exame de 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

■ 

1 

t 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi e foi efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

■ 

1 

t 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

Média final 

Qualificaifio 

Vid. L." a fi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

■ 

1 

t 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

■ 

1 

t 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl'.' 

■ 

1 

t 

• 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 

No dia de 

de 192. concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exatne de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

■ 

1 

t 

Î-

! 



fi-
_L i-

1 
J 

V7-

Nome \ ^\jy\(K^^ÂÂ d t \jkÂ^ de idade de anos, natural de 

mimmmmmmm 

Concelho de , filho de 

Mat/ n.° fl/ INSCRIÇÔES 

ù de  
^ito.no citrso de 

de 192 

dr . -7 de 192 

$ ^ 2." p. $ 

Tiereii exame eht 

Emxytlde Actij* U V t « . ^ de 192, 

inscrito ii^nrso de \i\y\i K..S $ 

lequereu exame em 'de de 192 

M. 
• / * 

Em -^^ d̂  ^ ^ ï <<^ de Wj l 
foi imcrito no cursc^ de i<UL0i%f^*4A^ 

Requereu exame em. de de 192 

Frequência no L." a fi.^ 

Î." p. $ 2." p. $ 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi. 

5.» p. $ 

Km If de ^CXCCiLv. 
foijinsci'ito no curso de ^ fUia^ 

. . Û M A ^  

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fi.' 
9. o 

de 19èJ 

de 192 

$ 

M^j. Em ^^^'^ de 

foi inscrito no cuxs^'^tf^ w 

Requereu exame em de de 192 Requereu exame em 

Frequência no L.o aft.' 

1." p. $ 2." p. *.. 

Em^^o de 

foi inscrjto no curso de 
0 a. a 9,aJ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ . 

a fi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no fj.o 

1." p. . $ 

afi.» 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi: 

1." p. $ 

de 192 

2.^ p. $ ■ 

iy. Em^i^de 

foi mscrito no curso de 

! Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

2.» p. $ 

a fl.' 
o a 

Em úJ^de 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 19%/ 

de 192 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

afi." 

2." p. 

Em IH de ^^k^.-^CO 
foi inscrito no curso de 

de 19âl 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi'' 

1." p. $ ^.« p. 

de 192 

$ 

L<â de líâl 

7̂  
Requeieu mame em yl/ué 

^ 

de 192 

2.» p. $ 

^/í N de ^JPf^ E 
foi inscrito no curso de 

l'hi de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl, 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afl: 

1." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi." 

í." p. $ 

de 192 

2.<^ p. $ 

Em, de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

2.» p. $ 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afij 

Km de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.' 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

2." p. 

de 192 

$ 

de 19^ 

# 

de 192 

2."p. $ 

Em de 

foi inscrit» nil curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.' 

1." p. $ 

afi. 

Em de 

foi iiiscrho no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.p. $ 

afi. 

de 192. 

de 192 

2." p. $ 

Em i de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." afi.' 

fp. $^

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

de 192 

de 192 

■2.» p. $ 

Frequência no L." 

A" p. $ 

afi.^ 

Em de 

foi insci'ito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. 

de 192 

de 192. 

2." p. $. 

de 192 

•j " 

de 192 i 

$ 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afi: 

de 192 

$ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

o a ^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame etn de 

de 192 

Frequência no L." 

l.'p. $ 

afi.' 

de 192 

2." p. $. 

EXAMES 
No dia 1^ de (KKJÃZLA^ 

de 19$ i concluiuo^jaumtr^e X & C ^ ^ C c / ^ 

/ 

ouíto 

'^ualificaçãffl i/^^i^^^^^ tAjiA. 

^id. L.JuM, fi./2^ 

e foi 

Média final 

Q 

No dia t^ de 

de lOjí 3 IOJJM/UÍU O exan t ^ j 

I'foi 

Média final 

Qualificaçã 

; Vid. L." 

dtíy^^Ay^ M ^ 

/ . 5-^? 

No dia y o de 

de 192Òí:onclniu <> exame de 

ic:zx 
ta 

i e f o i 
j 
! Média final 

I Qualificaç^ 

! Vid. fj."'^^^*^r^>a 

No diaJà de H<AJÁC 

de 19^concluiu o eZne de'ë&^MoC^ 

efo 

Í'Â ^ Média final 

Qualificação 

Vid. L.o 9èj/''a fl.'U^^ 

U> r 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No diç de 

de 192. concluiu o exame de 

r foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. Lx" a fl. 

No dia de 

de 192' concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qiuilificação 

Vid. L.o afi.' 

Nil dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 132 concluiu o exiimr dr 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia ' d e 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualified ção 

Vid'. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a n." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

■ efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qual ificação 

Vid. L.o afi. 
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I ^ 

Nome ^AíWíi^ M "çiM^iL;^ íír^.^ctoy íjUxté^ de idade de anos, natural de 

L_„ 

le Mat.* n.» fl. as 

INSCRIÇÕES 
fi de l"WyVf AW<5 

lio no curso de 
%^ 

nu exitme ctn de 

no L." 

$ 
afl.' 

de 192i 

de 192 

J.'^p. $ 

ijm il de 

scrito no curso 
^ ^ ^ . de 192 

de liU^^iívU A l cx.lt ^. 

Íequerpu exame em de 

frequfncid no L." 

7.» p. $ 

aji. 

de 192 

.2." p. $ 

Em i I de ( I v t v í ^S/» de 192^ 

foi inscrito no curso de / | V \ û^t-v^^ ^^\^A/* 

...YvU t,<^ ,^j^.<3i^cXí^xXíV-^ ' 

Requereu exame etn de 

Frequência no L." 

l."p. $ 

afl.' 

9.» 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

Frequência no L.» a //.* 

í." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência nu L." a fl. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji." 

1." p. $ 

i l í « (Hvfci, Em.fsL^ de 

f^i inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i.« p. $ 

aJi.' 

o u 

de 192 

$ 

EmnLl de 

foi inscrito no curso da 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $. 

uf." 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

/.« p. $ 
a ff." 

9. a 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aJi. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 
dp 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.* 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2.^' p. 

de 192: 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

af.

Km de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.". 

l."p. $ 

a fl.x 

Eni de . . 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu e.mme em de 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2."p. $ 

Freíjuencia no L." 

/.« p. $ 

a //." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

aJi." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

de 192 

•) u 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

He(juereu exame em de 

Frequência tio L." 

t" p. $ 

de 192 

de 192 

2.'' p. $ 

de 192 

2." p. 

dr IH:^ 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.p. $ 

Em. de . 
\ 

foi inscrito, no cu7so de 

Requereu exame em de 

Frequência no^L." 

•mmmmmmfm ''^MPWMiWVIlIRMRilMMBIPPPR "'mmmmmdm 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aJi.' 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.' 

. Vp. $ 
" / / 

Em . de 

foi insciito no curso de 

Concelho de , filho de 

EXAMES 
No dia '■^ de 

I9i^j roneluiu o e.caine de /V-v*'» t- "v 

e foi 

lêdia Jinal 

hialificaç<l^ft^Í)ijíir 

'id. L."!^,^^^^^ f.' ^AJ 

flr~*\Ay%^-*/*~^ 

No dia ^ ^ de 

le 19.'^ concluiu o exame de 

f foi 

*■■ Média Jinal 

i Qualificação 

Wid. L.o ' í l ^ V p ^ ^ 

•If No dia l^d, 

de 192 

aji.^ 
. 2: 't ^, 

de 192 

\dilic.açãoy./''^iMjLy1^ <-• ̂ ~t-«--t-̂ €^ 

id. 1.." ÍU^a fl/ . ^ ^ / 

de 192 .' 

2." i>. $ 

de 192 

No dia O^ de ^. . . 

le 192^ concluiu o eJame de^^^JIThrMMji, 

efoi Uk^yivJly^ 

'Média final (fj/i^A^^yUÁ,^ 

'Qualificação V^ifryj 

'id. L.o (VAL a fl.» f i i 

No dia de 

Ic 192 concluiu o exume de 

it 
de 192 

2." p. $ 

foi 

Média final 

- Qualificação 

1 Vid. L.o a fi.' 

de 192 

1 
M No dia de 

. Y. de 192 concluiu o exame de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." o fi.' 

Vp. $ 2.''p. $ 

n 
efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.vame de 

e foi 

Média final 

QiuUificação 

Vid. L.o a fi, 

Na dia ' de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média Jinal 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

\o dia 

lie 192^ concluiu o e.nnuf de 

r fo I 

Média final 

Qualificação 

Fid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o mame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o u fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o e.tatne de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

OBSERVAÇÕES 
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CL^^t^^^^ çleidade de anos, na fura/ de 

de Mat." n.° f l . " INSCRIÇÕES 

.•mmm» ^ ■ w ^ " ^ ' I ' l l ! I w>i | iHW>p] i i i . | i I I* WÊÊK immm 

*!F-I¥ 

Concelho de , filho de 

de 192^ 

de 192^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." ojl." 

1." p. $ 

de 192 

•2a 

EnSá de <!fcf 

foi itjscrito no curse de 

Requei'eu exame em dr 

yÈf%di^. ^.. 

Frequência no L." 

i." p. $ 

afl' 
o ti 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." uft." 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência iio L." af." 

1." p. $ 

de 192 

•Ja 
V

de 192 

$ 

Em de 

foi_inscrito no curso de 

Requereu exame em. de 

de 192 

Frequência no L." 

í." p. $ 

a //. 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência tio L." a ft. 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. J 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." af." 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

de 192 7[ Em de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji.' 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Ji." 

1." p. $ 

de 192 

0 a 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Reqneieu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
aft.^ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1« p. $ 

aft. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência HD L." a fl." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Erequencia no L." 

1." p. $ 

//•• 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em dr 

Frequência no L." aft.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

FVequencia no L." 

i." p. $ 
(ift.^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." « //.■ 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

o tt 
P $ 

.4e 192 

') u 

de 192 

p. $ 

de 1^ 

•J a 

de 192 

$ 

de 192. 

•j <i $t 

de 192 

de 192 

5." p. $ 

de 192 

o a 

de 192 

$ 

Em de 

fúi inscrito110 curso de 

Requereu exame em de \ 

FréquenciíT.^o L.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'à( exame em de 

Frequência nu L. 

1." p. $ 

EXAMES 

No dia <^ de ^l-uZiu? Q 

de 19^/ concluiu o e.mme de (^'^ILltAAy^rr**^^^ 

(^aOyo-^t^CÍ 

sy ^ 

e foi 

Média /imil 

'^ualiftcaqão . _̂  

Vid. L./2e^j!'a ft.' ^bi>' 

/ / No dia \íõ de /^LtAL 

199^0 concluiu o\/ame de Ç ^^CJcC4XT7-uXU:x^ 

tO<ioCcO 

j 

e foi 

Média ftnal 

Qualificação 

■. L.o ã ^ ^ a ft.' « 6 ^ ^ 

Ao dia I de P A ^ ^ - ^ ^ / O Í ^ / / [) 

fi^O conclu u o exame de \(24y^f/íl/u^^a/i'G 

■i ''.!'"' f' 

^lia final 

ulificação ^ - _ . . 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 1. 

'^i 
de 192 '' 

Frequência no L." 

l." p. $ 

aft.' 

.\o dia de 

192 concluiu o exame de 

2." p. $ 

m 

efoi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.^ 

\P 
Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

Frequência no L.' 

l.p. .$. 

aft.^ 
■) '> 

de 192 

$ 

■ i; I efoi 

Média final 

I Qualificação 

í Vid. h." a fi: 

i 
Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi: 

l."p. $ 

de 192 No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

de 192 )■ 

$ 

e foi 

Média final 

Qualiftcação 

Vid. L.o aft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." o / . 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qual ificação 

Vid. L." a ft. 

^ No dia de 

de 192 concluiu o e.rame de 

efoi 

Média final 

Qualiftcação 

Vid. L." aft. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificaçúo 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. L.o a ft." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiftcação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid. L.o aft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. IJ.O a fi, 

No. dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualiftcação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L.o a ft.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

OBSERVAÇÕES. 
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*^^^Wpa^^W»^f**"^J#>>.i|,m'iB»w.iT,n*i»'.ffJiJAffwi,L...;"iVAjWA.!!.-.^ .JUP^.^W!)*!'",!.»!. 
« f i « i p « M m 

y^í^L^lA,.'<y^t^ Oi^ Olyt. ^ /LyK^^-^ de idade de anos, natural de 

ï° de Mat.̂  n.° fl. as 

INSCRIÇÕES 
î de 

^to nô curso de 

feu exame em de

Vencia lio L.o a fi." 

de 192^ 

9 « 

de m 

$ 

Em D de 

imci'ito no 

de loè^ 

Requereu exame em. de 

Em'^Jde 
iji^rrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

.Frequência no L." 

J." p. $ 

aji: 

2." p. $. 

Frequência no L." 

1." ]). $ 

a fi. 

de 192 

2." p. $ 

S Em O de de 1 ai/ 
foi inscrito nn curso de ^^yKj/taM U«-Í-Í>C 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. S 

afl. 

2.'^ p. 

de 192 

$. 

u 

9 

Km ̂ J de 
foi jf)\scrito no curso de 

^ 

Requereu exame etn de 

Frequência no L.o aJi/ 

1« p. $ 

de 192 

2.0 p. $ 

EmyjO de >-r>íc4. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de n^O 

de 192 

Em ^ de yVX^ ^^■^^'L-—-^ ^̂ '' 19È^. 
foi inscrito no curso de jt^^M^ i^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afi.

V' p. $ 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a Jl. 

1." p. . $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.xavie em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl.« 

Frequência no L." 

1.» p. $ 

afi. 

2." p. $ 

Em^Ode C^JcIuZtLo Ehn^Ode iJUot.U^U>i^ de 19SO 

P» tio curso de (^CÍZÍ3Í^CJU> cie 

Requereu exume em de de 292 

Frequência no L." afi." 

J"P S 2.0 p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aJi.' 

1." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o a fi." 

1." p. $ 

Em . de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
ap 

2.» p. 

de 192 

$ 

Em yjO de \J>CtlZ^t^ ^ de 19&P.. 
foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

£>.4u.aa2ir^ 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 
afl.' 

tAa 

Em, de 

foi inscrito no curso de 

Requmeu exame em. de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exam^em di' 

Frequência no TJ." a /l/ 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl.' 

Fm de., 

foi inscrito no curso de 

Feqimicia no L." 

1." p. $ 
afl.» 

2." p. 

de 192 

$ 

de 192 

o a 

de 192 

p. $ 

1." p. $ 

def.192 

2." p. 

dl' J!>J 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192/ 

•J a 

de 192 

p. $ 

de 192 

Requereu examr cm de 

Frequência no L." 

/." p. $ 

Em de 

foi iiiHcrilii no airso de 

Reipirrni I'xame em de 

Frequência no L." a Jl." 

1." r. $ 

de 192 

i." p. $ 

de 192 

de 192 

2.'^ p. $ 

Em.. de 

foi inscrito no oirso de 

h'l'qucreii crame rm de 

Frequência no L." a fl.' 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl.» 

de 192 

2." p. $ 

Frequência no L.' 

1." p. $ 

art: 

Em. de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." o fl.' 

l."p. $ 

de 192 

9 " 

de 192 

$ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

9 " 

de 192 

^ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

v̂  

Concelho de 

Vw dia \^0 de 

df 1.9&0concluiu o\/aiue de 
y -

efoi ^ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o 

No dia %\ dl (^U><^Okx> 
de /ft?M concluiu o exaiiii' de LA^'vxsC-il*^ 

r foi r<2»*V»-v<<yvo«-cLt? 

Média Jinal JCKÍLIÍ, A-^rJurix^ 

Qualificação A-wv Lc;v<</wJLr" 

Vid. L.o}lc.í^Jfi, ^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

No dia w^ de 

de 19S 6^ concluiu o examil de lAy\^ -

i efiri CLL/i>^y9*^' 

' Média fimd 

Qualificaçil 

Vid. L.'> ífi." I}i 

No dia '>^^ de âM. 
dl' 193 X^coiicluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

ill' 192 concluiu o exame de 

I' foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

^^^^ No dia de 

^<^ " de 192 c 

ri Mén 
cfoi (^/f^j^/nULcibO 

Média final Q^ íCÍ^va^ /\KÛ^JA\Ay 
Qualificaçõ 

Vid. L.o r ? Mi) 

oncluiu o exaine de 

' ' ./"' 

Média tinal 

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

l No dia lo de J l IJXLLM.ÍAA> 

\ de 19^ U concluiu o^ exaipe djp ^KJÍI^^ UjJUi 
\ A ^Uvj cUcLh 

efoi (M^^^/^oJUi 
Média final p]u(tv* fXS, f^í^^J!/^ 
Qualifica çà 

Vid. L.o 

No dia de' 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o o fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

M 
efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

, filbo de 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.". 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl." 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.* 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl." 

OBSERVAÇÕES 

Bil^v' 



I l l I I . n i l I I I — u m i i i I iiiiiiju.' MW^PHlVipimMiiWii nwiijiivijiini.xi.Hçi 

/ 

/ 

Nome 

fl. as INSCRIÇÕES 

MO c«í'so í/e 

^mí^ f. de 192 f 

/ 

fexame cm de 

ia no L." ' j afi.' 

'4 ■ 

(/e Íí^2 

5 .« / ) . i^ 

^ 

?Ï0 HO CMr*0 '^^ ^C^L/P^^^ yinsci 

t f 

/o/ inscrito no curso de 

Em^^de (h^ZXy^iuc de líÁi 

ú. ■ 
Requereu exame em. de 

Frequência no L.° 

1." p. S 

a IL" 

de 192 

2." p. $ 

tequei'eu exc/merem ■^ 

2. 
l^n/M^U^ de 19Í^ 
ff JCMJMCUU^ 

Em fy de "ÍJXZ^ '^'<^ de 19$ t 
foi inscrito mjitirso de . T'-ê^/VxC^lAX^ 

Requereu exame em de 

Frequência na L." afi. 

1.» p. $ 

de 192 

2." p. $ 

—̂  :: f -ff 
Em '► de . "^UXML^U^ .de 19$1 

foi inscrito no curso de '•^'l-Vi'*^ í tvKrtA*«.<W 

foi inscrito no curso de 

Requereu exume em de 

de 19Í) 

Frequência no L." 

í." p. $ 

afi.r 

de 192 

2." i>. $ 

Em (^í-t lie 

foi inscrito no curso de 

êuytí de 19$^ 

Em ^"fde ^y^^jL^z^^t./fz^ de 192^ 

foi inscrit^no^ curso de L^c<,£^âCci 

Requereu Arame )í(m\^%} de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

^ 

de 192 

Requereu exame em de 

Frequência no L,*^ a fl.' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. $ 

foi inscrito Hjjjui»:ê»nie 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fi: 

i." p. $ 

de 192 

o a p. $ 

I.-0-

Fm l(j^ de ^ 1 J^i4Í^ij^ de 190^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L.° 

• 1." p. $ 

afi. 

de 192, 

2." p. $ 

2.<' p 

Em yfOde (JU^tc^t^ de 192C 

foi inscrito no curso de CZ^/c^eJ^cx 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi^ 

1." p. $ 

de 192 

2." 2). $ 

D 
EmJLide \rUL Uí ~\^^ I. 

cJ TP 
foi inscrito no curso 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1.» p. $ 9 11 

de 192 

$ 

Fm /o de ^<><^<J^ZiJU^ de 19^0 
foi inscrito no curso de r—G^í:^_t:<2<-«-c<3—> 

de 'Jl^^y^^^OU''^'^ 

le i9Íf 

foi inscrito no curso de ..' •'■í'''^-* 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

i." p. $ 

de 192 

a ti." 

2." p. $ 

Fm ^ dv 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência, no LJ u fi^ 

1." p. $ 

ài^ de 19d^ 

de 192 

2." p. $ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

de 192 

2." p. S 

/ 
Requereã exame em de 

; ^ 

de 192 

Frequência no L." 

i." p. $... 

afi.' 

2.<^p. $ 

Em /o de 6 Í 2 c ^ ^ f c ^ ^ 
foi inscrito no curso de 

Requereu e.rame em de 

Frequência uo L." afi." 

]." p. $ 

de IIQ o 

Em ' J de 

foi inscrito no curso de 

i<é de 19âl 

Em/Ú" de . ^><C/Í^^^^ 
foi inscrito no curso (ZeX- '^-^^i^^ ' ÍA^^^CJÍ,^^ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ •) a 

de 192 

$ 

êJ Em^C4 d 

foi inscrito no curso eh 

h'fiptereu exapie em de 

Frequência xèlj." afi.^ 

1." p. $ 

-«^»^ de 19è^ 

2.'"p. 

de 192 

$ 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 

de 192 

2.»p. $ 

Fn/i^ de ^^'f.t 

foi inscrito nocujtso^de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." afi." 

1." p. $ . 2.'' p. 

de 192 

$ 

Fm ^ de KjJtjpA^ (M^ de MS 

curso de /LX^-OAX-U^ OLXA/^Q _ Joi inscrito no 

Requereu exame em . de 

ir, 

de 192 

•) a $ 

Em '^ de 

foi insd'ito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." afi. 

1." p. $ 

'^ijO^Juj de 19^1 
.,_ A'^/^..%>e<?^ 

y t - ^ c c / í / * ^ 

de 192 

2." p. $ 

Enji? de \d^f 
foi inscrito no curso de 

^U 

de 19:il 
t 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afi.r 
.) a 

de 192 

$ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afi.' 

1." p. $ 2." p. $ 

Em de. 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." afi.'' 

l." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

H-a= 

\ \ ' 
^>\ 

>. \ \ 
■ S .' Concelho de 

L^ii 

tio dia J de Jl y ^ 

de 19^^concluiu o exame de 

/ H A. (O-voA/ e ^ 

efoi CíA\ytyifVrOLjÍA) 

[Média final (MT^ /^Míu^t^O^ 

' Qualificação 1 /XMA^ ÍA. -t/v-^-^t^ 

m. L.^kfiJJu, fi[' ^ . . 

>ú I JÊ/^VA-^.^ oL< 

No dia ^Ô de ^4^^uUyf 

de I9^S concluiu o ej>ame de ljlÁJAy^~A) 

foi ÇLl/^Liy^'XAy*^ 

Média /innl 
ti ' . 

Quulificaçíji^ 

Vid. L.o M^/ 

A'o dia »23 de Á]<AAjf\A$XO 

de IStj'J concluiu <i exame <1e H S K 4 / 6 4 - 0 

efoi s.y(X.Âft.Cn>OJ>iC 

Média final UObÀ^ ^^^oJLoVeJ 

Qualificação . ^4H-^ . J J^^ 'C^<-^«- -^" Í<-

17,/. /.." / ¾ ^ ¾ fi." ' ^ / 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

' No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

i 
efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de . 

de 192 concluiu o exame de 

î  
. ' e foi 

1 

;. Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi.' 

■-'■'I éimmitmSmmmm^KmmSíàmmmmmmim 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. 

No dia - de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

ef>i 

Média final 

Qualificação . 

Vid. L.o a fl. 

> ^ 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a fi..' 

, f/Jbo de 

EXAMES 
No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.^ 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi. / 

No dia de t 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fij 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afi.' 

__ 

m 

OBSERVAÇÕES 

i 

J 



/ * • 

\(M.H 

Nome 
f 
H/TVAJO 

TT' 
<*^hA/\£M\o 

,5^ 

de idade de anos, natural de 

.° de Mat.' n.' fl. as INSCRIÇÕES 

^ de  

icnto no ciirso de 

"ÚtZ^áue 

iuereu exame e. 

vencia no L." 

1." p. $ 

m de 

afl. 
0 a 

de 192 

$ 

Eni V v dé 

J'ai inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji. 

1." p. $ 

de 19Íl 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

í." p. $ 

a ti. 

de 192 

2.» p. $ 

9. « 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

^ Em*"^. de 

foi inscrite^ no curso de 

íoO de IfÙl 

Requereu exame em de 

Frequência no L." aji." 

1.» p. $ 

de 192 

S.8 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L." 

/.« p. $ 

a H. 
•) a P

de 192 

$ 

i [ 

Em de 

\foi insaito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji." 

Frequência no L." 

1." p. $ 

aji. 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

ap 

de 192 

Frequência no L." 

í.» p. $ 

afl.^ 
Oa 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência nu L." 

1." p. $ 

afl.' 

2." p. $ 

fíenuereu exame em de de 192 
3 

Frp.fiuf:nrin no L." a A.' 

1." p. $ 2." p. . $ . 

Em de de 192 

foi inscrito tio curso de .„ 
*• 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.xame em de 

de 192 

Em dt' 

foi inscrito no curso de. 

Requereu exame em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl. 

2." p. $ 

Frequência no L." 

. 1." p. $ 

(I fl." 

2." p. 

de 192 

$ 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." afl'' 

V p. $ 2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu crame on de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

1.' p. $ 

afl. 

2." p. $ 

Frequência no L." 

y." p. $ 

aii: 

•de 192 

^.» p. $ 

de 192 E}m de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

2." p. 

de 192 

de 192 

Eni de 

foi inscrito no curso de 

Requereu e.rame em de 

de 192 

Frequência nu L." 

!.'■ p. $ 

afl: 

2.'^ p. 

de 192. 

$ 

Requereu exame em de 

F)equencia no L." 

i." p. $ 

a fl." 
•j II 

de ÎU2 

$ 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requerett exaine em de 

de 192 

de 192 

Frequência no L." 

/." p. $ 

afl.' 
0 <• 

l>- $ 

de 192 

Frequência no L." 

V p. $ 

afl." 

2." p. $ 

de 192 

Frequência no L." 

1." p. $ 

afl.'' 

de 192 

2." p. $ 

Em de., 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

de 192 

Frequência no L.' "P 
•j <• 

de 192 

$ 

Frequência no L.° 

V' p. $ 

afl. 

de 192 

2.» p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequeticia no L." afl.' 

J.p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

mfm mmmm m mm 

Concelho de , filho de 

EXAMES 

iVo dia de 

le 192 concluiu o exame de 

efoi 

iialiflcação 

^id. L." a /t." 

No dia de, 

de 192 couciniu o exame de 

efoi 

Médit/ flnol 

Quuliflcaçùo 

Vid. L.o a fl. 

' No did de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Çualificação 

Vid. L." (I fl." 

No dia de 

. de 192 concluiu o exame de 

il efoi 

Média final 

Çualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

J 
efoi 

Média final 

Qualificação 

i > Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

('foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de . 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.." 

No dia de 

de 192 concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.o a //. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a 1i. 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o afl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L.o afl. 

Nu dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi..' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

c foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.' 

No dia de 

de 192 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fi.' 

OBSERVAÇÕES 

J 
■AaiM 



■mppwM^ami vmmmmm ^j^ 

Nome 

asp! 

c/e /c/ade de anos, natural de 

^ de Mat." n.° fl. INSCRIÇÕES 

hiscritii no curso de 

de 192 

gM exame em 

Hencia no L." 

p." p. $ 
ap 

2.<* 

de 192 

$ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requei'eu exame em de 

Frequência no L." a fl. 

1." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.". aji.' 

1." p. $ 

fùn de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

l.^p. $ 

aji. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o afl.

/." p. $. 

de 192 

o u 

de 192 

$. 

de 192 

2.» p. 

de 192 

$ 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 192 

■) a 

de 192 

p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L." 

1." p. $ 

a fl." 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afl, 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Requeieu exame em de. 

Frequência no L.o 

1." p. $ 
afl.' 

de 192 

de 192 

2." p. $ 

de 192 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L." a fl.' 

!■" P $ 2." p. .. $.. 

Em de de 192 

foi inscrito no curso de 

Requereu exame em de de 192 

Frequência no L.o ajl.'< 

t" P $ ..2.<'p. $ 
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