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APRESENTAÇÃO 
 

A fundação do IST celebrou em 23 de Maio de 2011 o seu centenário correspondendo a um momento singular da 

sua história que abriu caminho à pesquisa, recuperação e incorporação de espólios e documentos de entidades e 

pessoas que em muito contribuíram para a sua criação, desenvolvimento e sucesso.  

 

O catálogo foi elaborado no âmbito do projecto co-financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para a 

recuperação, tratamento e organização dum conjunto documental integrante do arquivo do Instituto Superior. 

Foram objectivos gerais recuperar, tratar, organizar e preservar o património arquivístico de valor histórico-cultural 

do arquivo institucional do IST, bem como promover a sua difusão e acesso ao cidadão. 

 

Sob a coordenação do Núcleo de Arquivo do IST foram desenvolvidas as actividades de identificação, 

higienização, organização e descrição, bem como todo o projecto de digitalização das unidades arquivísticas 

constituídas por documentos dos órgãos de gestão, em particular do Conselho Escolar, do Conselho Pedagógico e 

do Conselho Directivo. Trata-se, sobretudo, de actas de reuniões dos referidos órgãos que constituem um 

testemunho das grandes decisões que marcaram a Escola em termos científicos, pedagógicos e administrativos.  
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NÍVEIS DE DESCRIÇÃO 
 
(F) Fundo 

Conjunto orgânico de documentos de arquivo produzidos ou recebidos por um organismo no exercício da sua 

actividade. É a mais ampla unidade arquivística. 

(SC) Secção  

Subdivisão de um fundo, constituída por um conjunto de documentos relacionados, que corresponde a subdivisões 

orgânico-funcionais da entidade produtora. 

(SSC) Subsecção  

Divisão de uma secção. 

(SR) Série 

Unidade arquivística constituída por um conjunto de documentos simples ou compostos a que, originalmente, foi 

dada uma ordenação sequencial, de acordo com um sistema de recuperação da informação. Em princípio, os 

documentos de cada série deverão corresponder ao exercício de uma mesma função ou actividade, dentro de uma 

mesma área de actuação. 

(UI) Unidade de instalação 

Unidade básica de cotação, instalação e inventariação das unidades arquivísticas. São unidades de instalação: 

caixas, maços, livros, rolos, pastas, disquetes, bobinas, cassetes, cd’s, etc. 

(DC) Documento composto 

Unidade organizada de documentos, agrupados quer para utilização corrente pelo seu produtor, quer no decurso 

da organização arquivística, por se referirem a um mesmo assunto, actividade, transacção ou tramitação própria. 

São documentos compostos os processos (cíveis, crime, orfanológicos, de habilitação, de pessoal, de obras, entre 

outros), os dossiers informativos, os documentos não lineares, etc. 

(DS) Documento simples 

A mais pequena unidade intelectualmente indivisível, por exemplo: carta, memorando, relatório, fotografia, registo 

sonoro. 
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ARQUIVO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (1900-1943) 
 

I) IDENTIFICAÇÃO 
 

Código de referência: PT/IST 

Título:  Arquivo Instituto Superior Técnico 

Datas: 1911- 

Dimensão e suporte: 434 u.i. (744 doc.; papel) 

 

II) CONTEXTO 
 

Nome do Produtor: Instituto Superior Técnico. (1911-) 

História administrativa: O Instituto Superior Técnico (IST) foi criado em 1911 fruto da divisão do Instituto 

Industrial e Comercial de Lisboa. O primeiro Director do IST (1911-1922) foi o Engenheiro Alfredo Bensaúde 

que, para além de promover uma profunda renovação nos métodos de ensino da Engenharia em Portugal, foi 

o responsável pela criação no IST dos primeiros cursos de Engenharia: Minas, Civil, Mecânica, Electrotécnica 

e Químico-Industrial. Mais tarde, com o Engenheiro Duarte Pacheco como Director do IST (1927-1932), dá-se 

início à construção do actual campus universitário da Alameda, em Lisboa. É durante este período que o IST 

passa a integrar a Universidade Técnica de Lisboa, situação que se mantém até aos dias de hoje. Ao longo 

da década seguinte os engenheiros formados no IST vão aumentando a sua reputação como profissionais de 

elevada competência técnica, visível através da concretização de grandes obras de engenharia 

impulsionadas por Duarte Pacheco, então Ministro das Obras Públicas de Portugal. 

No âmbito do Despacho n.º 1806/2010, de 26 de Janeiro, publicado em Diário da República, 2.ª série, o 

Instituto Superior Técnico (IST) é uma pessoa colectiva de direito público, integrada na Universidade Técnica 

de Lisboa (UTL), e dotada de autonomia estatutária, científica, cultural, pedagógica, administrativa, financeira 

e patrimonial.  

O IST tem como Missão criar e disseminar conhecimento e dotar os seus estudantes de uma sólida formação 

de base e de competências para melhorarem, mudarem e darem forma à Sociedade através da ciência, da 

tecnologia e do empreendedorismo, combinando ensino e actividades de Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (ID&I) de excelência e de acordo com os mais elevados padrões internacionais, envolvendo os 

estudantes, antigos alunos, docentes, investigadores e não docentes num ambiente estimulante e global, 

orientado para a resolução dos desafios do Século XXI.  

São atribuições do IST, com vista à realização da sua missão: 
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a) A realização de actividades de investigação científica e tecnológica, com vista à produção do 

conhecimento, à inovação, ao apoio ao ensino e à prestação de serviços científicos e técnicos à comunidade; 

b) O ensino das matérias necessárias à formação cultural, científica e técnica dos seus estudantes; 

c) A organização de cursos de 1.º, 2.º e 3.ºciclos, de especialização e de formação profissional e 

aprendizagem ao longo da vida, quer no âmbito da escola quer de outras instituições, académicas e não 

académicas, nacionais ou estrangeiras; 

d) A concessão ou participação na concessão de graus, títulos académicos, equivalências, reconhecimento 

de habilitações, certificados de formação, e ainda graus e títulos honoríficos, nos termos da lei e dos 

Estatutos da UTL; 

e) O recrutamento e a qualificação do seu pessoal, de acordo com padrões exigentes, e por forma a 

corresponder às necessidades do funcionamento da escola; 

f) A realização de actividades de divulgação cultural e científica; 

g) A prestação de serviços nas áreas científicas e tecnológicas correspondentes à missão prosseguida. 

h) Para a prossecução da sua missão, o IST pode realizar acções comuns com outras entidades, nacionais 

ou estrangeiras, e, bem assim, criar ou participar em associações, fundações, sociedades ou consórcios 

compatíveis com a sua missão e atribuições. 

História custodial e arquivística: O fundo do Instituto Superior Técnico está à guarda da entidade 

produtora, com excepção dos conjuntos documentais constituídos pelas “Contas de Gerência da Comissão 

Administrativa das obras de construção do IST” e dos “Desenhos técnicos do Instituto Superior Técnico”, 

transferidos em 2011 a título provisório para o Instituto Superior Técnico, no âmbito da realização da 

Exposição "Duarte Pacheco - do Técnico ao Terreiro do Paço”, integrada no programa das Comemorações 

do Centenário do IST, bem como do projecto de recuperação, tratamento, organização e difusão de parte do 

arquivo do Instituto Superior Técnico, co-financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e com as 

parcerias da Direcção Geral do Tribunal de Contas e do Atelier Pardal Monteiro Arquitectos, Lda. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Sem alteração de custódia. Parte da documentação foi 

transferida a título provisório, de Janeiro de 2011 a Março de 2013, da Direcção Geral do Tribunal de Contas 

e do Atelier Pardal Monteiro Arquitectos.  
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III) CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 

Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e/ou acumulados pelo IST no âmbito das suas atribuições e 

competências ao nível do ensino, da investigação e da ligação à sociedade. Inclui actas das reuniões dos 

órgãos de gestão; correspondência expedida; informação estatística; contas de gerência da Comissão 

Administrativa das obras para a construção do novo edifício; documentação relacionada com a aquisição de 

terrenos para a construção do novo edifício; desenhos técnicos dos edíficos e das instalações; programas 

curriculares; boletins das actividades e boletins informativos do IST.  

Avaliação, selecção e eliminação: Não se verificaram acções de avaliação, selecção e eliminação de 

documentos. 

Ingressos adicionais: O fundo mantém-se aberto à entrada de nova documentação, de proveniências 

diversas. 

Sistema de organização: A documentação produzida pelo Instituto Superior Técnico está organizada por 

classificação funcional, de acordo com a Macroestrutura funcional, versão 2.0, concebida para aplicação no 

universo da Administração Pública central e local.  

 

IV) CONDIÇÕES DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO 

 

Condições de acesso: Aplicáveis as disposições estipuladas pelos seguintes diplomas legais: Decreto-Lei nº 

16/93, de 23 de Janeiro, Regime geral dos arquivos e do património arquivístico (alteração: Lei nº 14/94, de 11 

de Maio); Lei nº 46/2007, de 24 de Agosto, Lei de acesso aos documentos administrativos; Lei nº 67/98, de 26 

de Outubro, Lei da protecção dos dados pessoais. 

Condições de reprodução: Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico e das entidades detentoras. 

Idioma: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentos em estado razoável de conservação. Contém 

documentos já intervencionados ao nível do restauro.  

Instrumentos de descrição: INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO / NÚCLEO DE ARQUIVO – Base de dados 

da descrição do Arquivo do Instituto Superior Técnico. 2006-2013. Acessível no Instituto Superior Técnico, 

Lisboa, Portugal. 
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INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO / NÚCLEO DE ARQUIVO – Base de dados do inventário do Arquivo do 

Instituto Superior Técnico. 2006-2013. Acessível no Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal. 

 

Existência e localização de originais: Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, 

Portugal, Tel.: 218 419 807. 

Tribunal de Contas/ Edifício-sede, Av. Da República, 65 1050-189 Lisboa, Portugal Tel.: 217945100. 

Pardal Monteiro Arquitectos, Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 1250-244 Lisboa, Portugal, Tel.: 213 900 642. 

 

Existência e localização de cópias: Arquivo digital disponível integralmente na intranet do Núcleo de Arquivo 

do Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal, Tel.: 218 419 807  

Unidades de descrição relacionadas: Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico, 

Processos individuais de docentes (PT/IST/ART-GRIT/1). 

Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico, Processos individuais de alunos (PT/IST/PSEF-

GA/1). 

 

Nota de publicação:  

BRANCO, Jorge Freitas, ed. - Visões do Técnico, no Centenário 1911-2011 [Em linha]. Lisboa : ISCTE-IUL, 

2013. 958 p. [Consult. dia mês ano]. Disponível em WWW: <http://hdl.handle.net/10071/4497>. ISBN 978-989-

732-153-5. 

COMISSÃO DO CENTENÁRIO DO IST - Duarte Pacheco: Do Técnico ao Terreiro do Paço. Lisboa: 

Althum.com, 2011. 978-989-683-016-8 

COSTA, Sandra Vaz - O país a régua e esquadro: Urbanismo, arquitetura e memória na obra pública de 

Duarte Pacheco. Lisboa: IST Press, 2012. 979-989-8481-12-2 

Decreto com força de lei de 23 de Maio. Diário do Governo. N.º 121 (25-05-1911) pp. 2118-2120. 

Decreto de 15 de Julho. Diário do Governo. N.º 163 (15-07-1911) pp. 2979-2984. 

Despacho n.º 1806/2010. D.R. 2.ª Série. N.º17 (26-01-2010) pp. 3829-3835 

 

Notas do arquivista: Descrição elaborada por Catarina Abranches e Filipa Soares (IST/NArQ). 

Regras ou convenções: CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD (G): Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 

19-22 de Setembro de 1999; tradução Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo do 

IAN/TT. 2ª Ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2004. DIRECÇÃO GERAL DE 

ARQUIVOS - Orientações Para a Descrição Arquivística. 2ª Versão. Lisboa: DGARQ, 2007. 
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DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS – Macroestrutura funcional (MEF): versão 2.0 

[Em linha]. Lisboa: DGLAB, 2013. [Consult. 01-06-2013]. Disponível em WWW: 

<http://dgarq.gov.pt/files/2013/04/2013-03-28_MEF-v2_0.pdf> 

 

Data da descrição: 2011 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Catálogo do Arquivo do Instituto Superior Técnico (1911-) 

 

NARQ 13 

 

  

Código de referência PT/IST/PGE    

Título PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 322 u.i. (478 doc.; papel) 

Datas 1911-2005 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico.  

Âmbito e conteúdo Compreende a documentação produzida e/ou acumulada no decurso da 

definição e monitorização/avaliação de políticas, planos e programas de 

âmbito organizacional, no que se inclui a elaboração de estudos e relatórios 

de apoio à decisão política e de avaliação dos instrumentos de planeamento 

estratégico. 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP    

Título DEFINIÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS  

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1911-2005  

Dimensão e suporte 308 u.i. (299 cap., 9 liv.) 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico (1911-) 

Âmbito e conteúdo Compreende a elaboração, monitorização e revisão dos planos ou programas 

que definem as políticas da Escola.  

Inclui os processos de reuniões de órgãos de Direcção, de gestão, de 

administração e de aconselhamento. 

Inclui, ainda, a celebração e acompanhamento de acordos de cooperação 

interinstitucional não subordinados à execução da política externa.  

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1 

Título Livros de actas dos Órgãos de Gestão do Instituto Superior Técnico 

Datas 1911-1962 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 11 u.i.; papel 

Âmbito e conteúdo Inclui livros de actas das sessões do Conselho Administrativo, do Conselho 

Escolar, do Conselho Directivo e do Conselho Pedagógico.  

Condições de acesso Documentos administrativos sujeitos a restrições de acesso, no âmbito da 

legislação em vigor e da regulamentação interna.  

Condições de Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 
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reprodução requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807  

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/3 

Título Livro segundo de actas das sessões do Conselho Escolar do IST 

Datas 1923-12-02 – 1927-07-21  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (200 p., A4; papel) 

Nome do produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) Conselho Escolar 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao exercício do cargo de direcção do Prof. Eduardo Augusto 

Ferrugento Gonçalves. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/4 

Título Livro terceiro de actas das sessões do Conselho Escolar do IST  

Datas 1924-08-05 -1936-02-05  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (104 f., A4; papel) 

Nome do produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) Conselho Escolar 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Referente ao período do exercício do cargo de direcção interina pelo Prof. 

Duarte Pacheco e de direcção pelo Prof. Caetano Maria Beirão da Veiga. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/5 

Título Livro quarto de actas das sessões do Conselho Escolar do IST  

Datas 1936-02-15 – 1942-07-31 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (106 f., A4; papel) 
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Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Referente ao período do exercício do cargo de direcção pelo Prof. Caetano 

Maria Beirão da Veiga e pelo Prof. António Herculano de Carvalho, 

respectivamente. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/6 

Título Livro quinto de actas das sessões do Conselho Escolar do IST  

Datas 1942-10-28 – 1947-06-25  

Nível de descrição Unidade de instalação       

Dimensão e suporte 1 liv. (109 f., A4; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao período do exercício do cargo de direcção pelo Prof. António 

Herculano de Carvalho e pelo Prof. José Belard da Fonseca, respectivamente. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/7 

Título Livro sexto de actas das sessões do Conselho Escolar do IST  

Datas 1947-07-30 – 1950-07-31 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (106 f., A4; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao período do exercício do cargo de direcção interina pelo Prof. 

João Carlos de Adrião Sequeira e de direcção pelo Prof. José Belard da 

Fonseca. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/8 

Título Livro sétimo de actas das sessões do Conselho Escolar do IST  

Datas 1950-10-24 – 1958-04-23 
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Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (104 f., A4; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao período do exercício do cargo de direcção pelo Prof. José Belard 

da Fonseca. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/9 

Título Livro oitavo de actas das sessões do Conselho Escolar do IST  

Datas 1958-05-24 – 1962-01-23  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (104 f., A4; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao período do exercício do cargo de direcção pelo Prof. Luis 

Almeida Alves. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/10 

Título Livro primeiro de actas do Conselho Pedagógico 

Datas 1977-03-25 – 1978-05-08 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (100 f., A4; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao período da presidência do Prof. Romão Dias, ainda como 

representante da Comissão Directiva Provisória. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/1/11 

Título Livro de actas do Conselho Directivo 

Datas 1978-11-23 – 1981-10-21 
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Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (102 f., A4; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Referente ao período da presidência do Prof. António Ferreira dos Santos e 

do Prof. Júlio Montalvão e Silva, respectivamente. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/2 

Título Actas das reuniões do Conselho Directivo 

Datas 1988-2005  

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 299 u.i. (299 doc., A4; papel) 

Nome do produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) Conselho Directivo 

Âmbito e conteúdo Contém actas do Conselho Directivo. Inclui documentos anexos, de suporte 

às reuniões.  

Condições de acesso Documentos administrativos sujeitos a restrições de acesso, no âmbito da 

legislação em vigor e da regulamentação interna.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807  

 

  

Código de referência PT/IST/PGE-DAP/3 

Título Actas da Assembleia de Representantes 

Datas 1995-2004 

Nível de descrição Série 

Nome do produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) Assembleia de Representantes 

Dimensão e suporte 21 u.i. (21 doc., A4; papel)  

Âmbito e conteúdo Contém actas das reuniões da Assembleia de Representantes. Inclui actas de 

reuniões plenárias, do corpo de alunos e do corpo de docentes. 

Condições de acesso Documentos administrativos sujeitos a restrições de acesso, no âmbito da 

legislação em vigor e da regulamentação interna.   



Catálogo do Arquivo do Instituto Superior Técnico (1911-) 

 

NARQ 18 

 

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807  

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM   

Título PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS  

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1922-1979  

Dimensão e suporte 7 u.i. (163 doc.; papel) 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito do 

planeamento e avaliação dos serviços, abrangendo o diagnóstico de 

necessidades, o planeamento da afectação e o planeamento do 

desenvolvimento de recursos (humanos, materiais e financeiros). 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1 

Título Contas de gerência da Comissão Administrativa do Instituto Superior 

Técnico 

Datas 1922-1940 

Nível de descrição Série 

Nome do produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) Comissão Administrativa 

Entidade detentora Direcção Geral do Tribunal de Contas 

Dimensão e suporte 7 u.i. (162 doc.; papel)  

Âmbito e conteúdo Contém documentos da prestação de contas relativos às Contas de Gerência 

dos períodos 1919-1921, 1936, 1937 e 1938. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.   

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Tribunal de Contas/ Edifício-sede 

Av. Da República, 65 1050-189 Lisboa, Portugal 

Tel.: 217945100 

Existência e localização 

de cópias 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 



Catálogo do Arquivo do Instituto Superior Técnico (1911-) 

 

NARQ 19 

 

Tel.: 218 419 807  

Unidades arquivísticas 

relacionadas 

Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico, Livro de actas do 

Conselho Administrativo (PT/IST/PGE-DAP/1/1). 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/1 

Título Processo n.º 11211 

Outras formas de título Conta de gerência do período 1919-1921 da Comissão Administrativa do IST 

Datas 1922-1931 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (52 doc., 66 f., A5, A4, A3; papel) 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Contém os documentos de prestação de contas relativos às obras de 

construção do novo edifício do IST. Inclui duas contas de gerência; 

documentos de receita e despesa; actas das sessões da Comissão 

Administrativa do Instituto de 5 de Julho de 1920 e de 4 de Julho de 1921; 

acórdão do Tribunal de Contas.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/2 

Título Processo n.º 4069: Construção do Instituto Superior Técnico 

Outras formas de título Conta de gerência do período 1919-1921 da Comissão Administrativa do IST 

Datas 1933-1934  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (28 doc., 31 f., A5, A4, A3, A2; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém os documentos de prestação de contas relativos às obras de 

construção do novo edifício do IST. Inclui duas contas de gerência; 

documentos de receita e despesa; ofícios; acórdão do Tribunal de Contas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/3 

Título Processo n.º 1189: Obras de construção do Instituto Superior Técnico 

Outras formas de título Conta de gerência do período de 1 de Janeiro a 26 de Julho de 1936 



Catálogo do Arquivo do Instituto Superior Técnico (1911-) 

 

NARQ 20 

 

Datas 1933-1934 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (23 doc., 26 f., A5, A4, A3, A2; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém os documentos de prestação de contas relativos às obras de 

construção do novo edifício do IST. Inclui o ofício da 2.ª Repartição da 

Direcção Geral do Tribunal de Contas dirigido ao Presidente da Comissão 

Julgadora da 1.ª Instância com o resultado da gerência e os seguintes 

documentos: contas de gerência; cópia da acta da sessão na parte em que foi 

aprovada a conta; relação, em duplicado, dos responsáveis pela gerência; 

certidão de transição do saldo da gerência anterior; guias de entrega de 

descontos no Banco de Portugal; duas certidões de importâncias recebidas; 

documentos de despesa; certidão da situação do saldo que transitou para a 

gerência seguinte, acompanhada de certidão da Caixa Geral de Depósitos; 

acórdão do Tribunal de Contas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/4 

Título Processo n.º 996  

Outras formas de título Conta de gerência do período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1937 

Datas 1939 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (2 doc., 2 f., A4; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém o ofício com o resultado da gerência. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/5 

Título Processo n.º 997  

Outras formas de título Conta de gerência do período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1938 

Datas 1938-1939  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (4 doc., 8 f., A4, A3; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém os documentos de prestação de contas relativos às obras de 
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construção do novo edifício do IST. Inclui a conta de gerência; o resultado da 

gerência; acórdão do Tribunal de Contas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/6 

Título Processo n.º 1110  

Outras formas de título Conta de gerência do período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1938 

Datas 1940  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (55 doc., 59 f., A4, A3; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém os documentos de prestação de contas relativos às obras de 

construção do novo edifício do IST. Inclui conta de gerência; cópia da acta da 

sessão na parte em que foi aprovada a conta; relação, em duplicado, dos 

responsáveis pela gerência; certidão de transição do saldo da gerência 

anterior; guias de entrega de descontos no Banco de Portugal; certidões de 

importâncias recebidas; relação de documentos de despesa; certidão da 

situação do saldo que transitou para a gerência seguinte, acompanhada de 

certidão da Caixa Geral de Depósitos; acórdão do Tribunal de Contas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-PAM/1/7 

Título Processo n.º 1111  

Outras formas de título Conta de gerência do período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1938 

Datas 1939-1940  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (21 doc., 8 f., A4, A3; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém os documentos de prestação de contas relativos às obras de 

construção do novo edifício do IST. Inclui a conta de gerência; o resultado da 

gerência; acórdão do Tribunal de Contas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/PGE-PAM/2 

Título Organização departamental do Instituto Superior Técnico 

Datas 1979-05-18  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (3 f., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Proposta apresentada pelo Conselho Directivo à Secretaria de Estado do 

Ensino Superior. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE   

Título EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES ESTATÍSTICAS  

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1911-2005  

Dimensão e suporte 42 u.i. (335 doc.; papel) 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito das 

actividades de planeamento da operação estatística, recolha de dados, 

tratamento, análise e apresentação dos dados recolhidos em tabelas, gráficos 

ou relatórios. 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1 

Título Informação estatística 

Datas 1914-1988 (Predominantemente 1914-1945, 1962-1988) 

Nível de descrição Série 

Nome do produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) 

Dimensão e suporte 42 u.i. (335 doc.; papel)  

Âmbito e conteúdo Contém informação estatística dos anos lectivos de 1914-1915 até 1944-1945 

e dos anos lectivos de 1962-1963 a 1985-1986.  

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.   

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  
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de originais Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807  

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/1 

Título Estatísticas 1927-1928  

Datas 1927-1928 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (1 doc., A4); papel  

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre número de alunos matriculados por curso, dos que 

concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/2 

Título Estatísticas 1928-1929 

Datas 1914-1929 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (2 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação de suporte do ano lectivo de 1914-1915 até ao ano lectivo 

de 1919-1920. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/3 

Título Estatísticas 1929-1930   

Datas 1929-1930 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (1 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/4 

Título Estatísticas 1930-1931    

Datas 1930-1931 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (2 doc., A4); papel  

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/5 

Título Estatísticas 1931-1932 

Datas 1931-1932  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (1 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/6 

Título Estatísticas 1932-1933  

Datas 1932-1933 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (1 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/7 
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Título Estatísticas 1933-1934  

Datas 1933-1934 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (1 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/8 

Título Estatísticas 1934-1935 

Datas 1914-1935 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc., A4); papel 

 Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação de suporte do ano lectivo de 1914-1915 até ao ano lectivo 

de 1914-1935; informação sobre o número de equivalências concedidas 

desde o ano lectivo de 1920-1921, de acordo com o género e o curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/9 

Título Estatísticas 1935-1936 

Datas 1935-1936 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (3 doc., A4); papel 

 Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação sobre o número de alunos inscritos em exames de aptidão e 

de admissão, distribuídos consoante a aprovação, reprovação ou desistência. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/10 

Título Estatísticas 1936-1937 

Datas 1936-1937 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (3 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação sobre o número de alunos inscritos em exames de aptidão, 

distribuídos consoante a aprovação, reprovação ou desistência; o número de 

alunos, de acordo com o curso, aprovados, reprovados e dependentes de 

exame de aprovação. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/11 

Título Estatísticas 1937-1938   

Datas 1937-1938 

Nível de descrição Unidade de descrição 

Dimensão e suporte 1 u.i. (2 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação sobre o número de alunos inscritos em exames de aptidão, 

distribuídos consoante a aprovação, reprovação ou desistência. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/12 

Título Estatísticas 1938-1939  

Datas 1918-1939 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (3 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 
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Inclui informação sobre o número de alunos inscritos em exames de aptidão, 

distribuídos consoante a aprovação, reprovação ou desistência; relação dos 

alunos matriculados desde o ano lectivo de 1918-1919. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/13 

Título Estatísticas 1939-1940  

Datas 1935-1940 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (6 doc., A4; 1 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação sobre o número de alunos inscritos em exames de aptidão, 

distribuídos consoante a aprovação, reprovação ou desistência; mapa com 

informação sobre o aproveitamento dos alunos, de acordo com os respectivos 

cursos, desde o ano lectivo de 1935-1936. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/14 

Título Estatísticas 1940-1941  

Datas 1940-1941  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (7 doc., A4; 1 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre o número de alunos matriculados por curso, dos 

que concluíram o curso e o número de professores e mestres em exercício. 

Inclui informação sobre o número de alunos inscritos em exames de aptidão, 

distribuídos consoante a aprovação, reprovação ou desistência; mapa com 

informação sobre os resultados dos exames finais, de acordo com as 

disciplinas; informação sobre o número de alunos matriculados, a sua 

procedência, o número de alunos matriculados pela primeira vez, o número de 

alunos que reprovaram a todas as disciplinas, o número de alunos que 

concluíram o curso e o número de alunos que receberam bolsas de estudos; o 
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número de professores, distribuídos por idade e categoria.   

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/15 

Título Estatísticas 1941-1942 

Datas 1941-1942 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (9 doc., A4; 1 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias de mapas estatísticos enviados para o Instituto 

Nacional de Estatística, no âmbito das “Estatísticas da Instrução: Ensino 

Superior”. Inclui o mapa estatístico dos resultados dos exames de admissão 

ou aptidão; o mapa das conclusões do curso ou licenciatura e doutoramentos; 

o mapa da nacionalidade/naturalidade e idade dos alunos; o mapa do 

aproveitamento dos alunos; o mapa dos resultados dos exames, organizados 

por curso; o mapa do movimento dos alunos ordinários. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/16 

Título Estatísticas 1942-1943  

Datas 1942-1943  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (10 doc., A4; 1 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias de mapas estatísticos enviados para o Instituto 

Nacional de Estatística, no âmbito das “Estatísticas da Instrução: Ensino 

Superior”. Inclui o mapa estatístico dos resultados dos exames de admissão 

ou aptidão; o mapa das conclusões do curso ou licenciatura e doutoramentos; 

o mapa da nacionalidade/naturalidade e idade dos alunos; o mapa do 

aproveitamento dos alunos; o mapa dos resultados dos exames, organizados 

por curso; o mapa do movimento dos alunos ordinários; o mapa do corpo 

docente em exercício, pessoal e administração. 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/17 

Título Estatísticas 1943-1944  

Datas 1943-1944  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (10 doc., A4; 1 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias de mapas estatísticos enviados para o Instituto 

Nacional de Estatística, no âmbito das “Estatísticas da Instrução: Ensino 

Superior”. Inclui o mapa estatístico dos resultados dos exames de admissão 

ou aptidão; o mapa das conclusões do curso ou licenciatura e doutoramentos; 

o mapa da nacionalidade/naturalidade e idade dos alunos; o mapa do 

aproveitamento dos alunos; o mapa dos resultados dos exames, organizados 

por curso; o mapa do movimento dos alunos ordinários; o mapa da assistência 

aos alunos (isenção e redução de propinas e bolsas de estudo); o mapa do 

corpo docente em exercício, pessoal e administração. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/18 

Título Estatísticas 1944-1945   

Datas 1944-1945 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (10 doc., A4; 1 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias de mapas estatísticos enviados para o Instituto 

Nacional de Estatística, no âmbito das “Estatísticas da Instrução: Ensino 

Superior”. Inclui o mapa estatístico dos resultados dos exames de admissão 

ou aptidão; o mapa das conclusões do curso ou licenciatura e doutoramentos; 

o mapa da nacionalidade/naturalidade e idade dos alunos; o mapa do 

aproveitamento dos alunos; o mapa dos resultados dos exames, organizados 

por curso; o mapa do movimento dos alunos ordinários; o mapa da assistência 

aos alunos (isenção e redução de propinas e bolsas de estudo); o mapa do 

corpo docente em exercício, pessoal e administração. 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/19 

Título Estatísticas 1962-1963 

Datas 1962-1964 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (2 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/20 

Título Estatísticas 1963-1964 

Datas 1963-1965 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (3 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa do 

número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas; mapa com o 

número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos exames de 

transição ou “ad hoc”. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/21 

Título Estatísticas 1964-1965 

Datas 1964-1966 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 
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estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas 

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/22 

Título Estatísticas 1965-1966  

Datas 1965-1967 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (6 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas; mapa com o 

número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos exames de 

transição ou “ad hoc”. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/23 

Título Estatísticas 1966-1967 

Datas 1966-1968 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (6 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos 

exames de transição ou “ad hoc”. 

Idioma Português 
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Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/24 

Título Estatísticas 1967-1968 

Datas 1967-1969 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas; mapa com o 

número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos exames de 

transição ou “ad hoc”. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/25 

Título Estatísticas 1968-1969 

Datas 1968-1970 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas; mapa com o 

número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos exames de 

transição ou “ad hoc”. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/26 
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Título Estatísticas 1969-1970 

Datas 1969-1971 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (6 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas; mapa com o 

número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos exames de 

transição ou “ad hoc”; total do número de alunos por curso e respectivas 

médias finais de conclusão. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/27 

Título Estatísticas 1970-1971  

Datas 1970-1972 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (6 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de isenções e reduções de propinas; mapa com o 

número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos exames de 

transição ou “ad hoc”; total do número de alunos por curso e respectivas 

médias finais de conclusão. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/28 

Título Estatísticas 1971-1972  

Datas 1971-1973  
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Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (8 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos 

exames de transição ou “ad hoc”; total do número de alunos por curso e 

respectivas médias finais de conclusão; correspondência trocada com o 

Instituto Nacional de Estatística sobre a recolha e o envio da informação 

estatística. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/29 

Título Estatísticas 1972-1973 

Datas 1972-1974 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (4 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui a relação 

dos valores absolutos do número de alunos por curso; mapa estatístico dos 

agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; mapa com o 

número de isenções e reduções de propinas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/30 

Título Estatísticas 1973-1974 

Datas 1973-1975 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa 

estatístico dos agentes de ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; 

mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 
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nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

mapa com o número de alunos requerentes dos exames de admissão e dos 

exames de transição ou “ad hoc”. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/31 

Título Estatísticas 1974-1975 

Datas 1974-1976 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (1 doc., A4); papel 

 Contém o mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, 

segundo a nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão 

de curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/32 

Título Estatísticas 1975-1976 

Datas 1975-1977 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (2 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém o mapa do número de alunos matriculados, distribuídos por idades, 

segundo a nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão 

de curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/33 

Título Estatísticas 1976-1977 

Datas 1976-1978 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (3 doc., A4); papel 
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Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e final do mapa do número de alunos 

matriculados, distribuídos por idades, segundo a nacionalidade/naturalidade, 

por aproveitamento e pela conclusão de curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/34 

Título Estatísticas 1977-1978 

Datas 1977-1979 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (4 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém correspondência recebida da Direcção Geral do Ensino Superior 

sobre o envio de informação estatística; os totais do número de alunos por 

curso e do número de cartas de curso requeridas; mapa do número de alunos 

matriculados, distribuídos por idades, segundo a nacionalidade/naturalidade, 

por aproveitamento e pela conclusão de curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/35 

Título Estatísticas 1978-1979 

Datas 1978-1980 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (10 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui 

correspondência trocada com o Instituto Nacional de Estatística sobre a 

recolha e o envio de informação estatística; o mapa estatístico dos agentes de 

ensino, distribuídos pela categoria, idade e género; mapa do número de 

alunos matriculados, distribuídos por idades, segundo a 

nacionalidade/naturalidade, por aproveitamento e pela conclusão de curso; 

correspondência trocada com a Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa; 

mapa do número de alunos matriculados pela primeira vez. 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/36 

Título Estatísticas 1979-1980 

Datas 1979-1981 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (17 doc., A4; 6 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui 

correspondência trocada com a Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa; 

correspondência trocada com o Instituto Nacional de Estatística sobre a 

recolha e o envio de informação estatística; mapa do número de alunos 

matriculados, distribuídos por idades, segundo a nacionalidade/naturalidade, 

por aproveitamento e pela conclusão de curso; mapa do número de alunos 

inscritos nos cursos; mapa do número de alunos matriculados pela primeira 

vez; total do número de alunos inscritos nos anos lectivos de 1978-1979 e 

1979-1980; mapas com a proposta de numeri clausi para o ano lectivo de 

1980-1981. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/37 

Título Estatísticas 1980-1981 

Datas 1980-1982 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (22 doc., A4; 24 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa do 

número de alunos inscritos e matriculados; correspondência trocada com o 

Instituto Nacional de Estatística sobre a recolha e o envio de informação 

estatística; o total do número de alunos que requereram carta de curso ; 

correspondência trocada com a Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa; 

mapa com as estatísticas globais do ano lectivo; mapa dos alunos 

matriculados pela primeira vez, distribuídos por origem, sexo e ano de estudo; 

mapa do número de alunos por cada disciplina; mapa do movimento dos 

candidatos a alunos; correspondência trocada com a Direcção Geral do 

Ensino Superior sobre informação estatística.  
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/38 

Título Estatísticas 1981-1982 

Datas 1981-1983 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (8 doc., A4; 7 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui o mapa do 

número de alunos inscritos e matriculados; correspondência trocada com o 

Instituto Nacional de Estatística sobre a recolha e o envio de informação 

estatística; o total do número de alunos que requereram carta de curso 

;correspondência trocada com a Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa; 

mapa com as estatísticas globais do ano lectivo; mapa dos alunos 

matriculados pela primeira vez, distribuídos por origem, sexo e ano de estudo; 

mapa do número de alunos por cada disciplina; mapa do movimento dos 

candidatos a alunos; correspondência trocada com a Direcção Geral do 

Ensino Superior sobre informação estatística. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/39 

Título Estatísticas 1982-1983 

Datas 1982-1984 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (14 doc., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui a relação 

do número de alunos inscritos e matriculados; a relação do número de alunos 

que concluíram o curso, por título académico conferido; os totais dos alunos 

matriculados e inscritos no IST, desde o ano lectivo de 1918-1919; os totais 

de alunos por curso; correspondência trocada com os Serviços Sociais da 

Universidade Técnica de Lisboa; correspondência trocada com o Instituto 

Nacional de Estatística. 

Idioma Português 
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Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/40 

Título Estatísticas 1983-1984 

Datas 1983-1985 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (8 doc., A4, 1 doc. A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui a relação 

do número de alunos inscritos e matriculados; a relação do número de alunos 

que concluíram o curso, por título académico conferido; os totais de alunos 

por curso; os totais dos alunos matriculados e inscritos no IST, desde o ano 

lectivo de 1918-1919. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/41 

Título Estatísticas 1984-1985 

Datas 1985-1987 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (29 doc., A4, 9 doc. A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui a relação 

do número de alunos inscritos e matriculados; a relação do número de alunos 

que concluíram o curso, por título académico conferido; os totais de alunos 

por curso; correspondência trocada com os Serviços Sociais da Universidade 

Técnica de Lisboa; correspondência trocada com o Instituto Nacional de 

Estatística; a distribuição dos alunos por nacionalidade e naturalidade; a 

distribuição dos alunos matriculados por idades; o mapa dos agentes de 

ensino distribuídos por categorias e grupos etários. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PGE-EOE/1/42 

Título Estatísticas 1985-1986 
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Datas 1985-1987 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (8 doc., A4; 37 doc., A3); papel 

Âmbito e conteúdo Contém versões preparatórias e finais de mapas estatísticos. Inclui a relação 

do número de alunos inscritos e matriculados; a relação do número de alunos 

que concluíram o curso, por título académico conferido; os totais de alunos 

por curso; correspondência trocada com os Serviços Sociais da Universidade 

Técnica de Lisboa; correspondência trocada com o Instituto Nacional de 

Estatística; a distribuição dos alunos por nacionalidade e naturalidade; a 

distribuição dos alunos matriculados por idades; o mapa dos agentes de 

ensino distribuídos por categorias e grupos etários. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS 

Título Administração de direitos, bens e serviços 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 13 u.i. (164 doc.), 3 doc.; papel 

Datas 1911-2011 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito da 

aquisição e gestão de direitos e de bens, no que se incluem os bens materiais 

e imateriais dos domínios privado e público do Estado. Relativo, ainda, à 

contratualização e gestão de contratos de serviços adjudicados, fornecidos ou 

concessionados pela Administração. 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-AVAP   

Título Aquisição, venda, abate ou permuta  

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1911-2005  

Dimensão e suporte 2 u.i. (106 doc.; papel) 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico 

Âmbito e conteúdo Compreende as actividades que suportam os processos de aquisição, 

alienação e permuta de direitos de propriedade sobre bens móveis e imóveis 

e/ou transferência de responsabilidades de gestão. 

Compreende, igualmente, a contratualização e a gestão de contratos de 
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serviços adjudicados ou fornecidos pelos organismos da administração, no 

que se inclui o registo de controlo de fornecedores e o registo de controlo de 

clientes a quem são prestados serviços contratualizados. 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-AVAP/1 

Título Aquisição de terrenos   

Datas 1897-1937 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 2 u.i. (106 doc.; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém a correspondência trocada entre a Comissão Administrativa do 

Instituto Superior Técnico, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de 

Lisboa e proprietários de prédios rústicos e urbanos da cidade de Lisboa, no 

âmbito das expropriações levadas a cabo para a construção do novo edifício 

do Instituto Superior Técnico. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-AVAP/1/1 

Título Aquisições e expropriações de prédios urbanos e rústicos para a construção 

do novo edifício 

Datas 1911-1937 

Nível de descrição Unidade de Instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (82 doc., 145, f., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Contém a troca de correspondência entre proprietários de prédios rústicos e 

urbanos e a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa sobre 

indemnizações e propostas de permuta de prédios, na sequência das 

expropriações por utilidade pública, previstas ao abrigo do “plano de 

melhoramentos e aformoseamento da cidade de Lisboa”, relativos à abertura 

de novas avenidas e arruamentos e prolongamento de outras existentes, bem 

como à construção do novo campus do Instituto Superior Técnico. Inclui um 

conjunto de certidões da Conservatória do Registo Predial da Comarca de 
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Lisboa destinado à instrução dos processos de expropriação por utilidade 

pública; as participações da Comissão Administrativa do IST, dirigidas à 

Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, a comunicar a 

aquisição, para a construção do novo edifício, dos prédios rústicos e urbanos 

denominados Quinta do Manique, ou da Nossa Senhora da Conceição, e 

Quinta da Ermida; o pedido de inscrição dirigido ao Conservador do Registo 

Predial na 1.ª Conservatória de Lisboa, para que seja descrito como um só 

prédio a propriedade constituída pelas referidas quintas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-AVAP/1/2 

Título Terrenos   

Datas 1897-1937 

Nível de descrição Unidade de Instalação 

Dimensão e suporte 1 u.i. (24 doc., 44, f., A4); papel 

Âmbito e conteúdo Troca de correspondência entre a Comissão Administrativa do Instituto 

Superior Técnico e o Sr. António Santos Freitas de Albergaria sobre a 

permuta de terrenos, no âmbito da expropriação por utilidade pública, para a 

construção do novo edifício do Instituto Superior Técnico. Inclui certidões da 

Conservatória do Registo Predial da Comarca de Lisboa. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV   

Título Protecção, conservação e valorização  

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1932-1943  

Dimensão e suporte 11 u.i. (82 doc.; papel)  

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico. (1911-) 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito das 

actividades de vigilância e de intervenção directa nos bens e/ou na respectiva 

envolvente, com vista a garantia a sua preservação em condições de 

usabilidade ou de acordo com parâmetros estabelecidos, a sua segurança 
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e/ou a segurança dos utentes, ou ainda a melhoria ou valorização dos bens. 

Compreende, igualmente, a eventual produção de bens. 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1 

Título Desenhos técnicos do Instituto Superior Técnico 

Datas 1932-1943 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 11 u.i. (82 doc. ), 3 doc.; papel e tela 

Âmbito e conteúdo Conjunto de desenhos técnicos dos edifícios e instalações do IST. Contém 

desenhos técnicos do Pavilhão Central; do Pavilhão de Engenharia de Minas; 

do Pavilhão de Engenharia Química e de Engenharia de Minas; do Pavilhão 

de Engenharia Mecânica; do Pavilhão de Engenharia Eletroctécnica; do 

Pavilhão de Engenharia Mecânica e de Eletroctécnica; do Ginásio; do 

Pavilhão das Oficinas. Inclui o Anteprojecto dos Laboratórios de Máquinas e 

de Aerodinâmica; plantas dos terrenos do IST.   

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1 

Título Desenhos técnicos do Pavilhão Central  

Datas 1932-1943 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (13 doc.; papel e tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes; detalhes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/1 

Título Pavilhão Central: Detalhes dos grupos de retretes 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (42,1 x 35 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/2 

Título Pavilhão Central: Detalhe do anfiteatro pequeno do R/C 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (62,9 x 41,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/3 

Título Pavilhão Central: Detalhe dos anfiteatros 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (71,3 x 49,3 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/4 

Título Pavilhão Central: Cortes esquemáticos do edifício [Pela biblioteca e anexos e 

pelo hall e anfiteatros laterais] 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (66 x 49 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/5 

Título Pavilhão Central: Planta das cabines da galeria 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (34 x 49,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/6 

Título Pavilhão Central: Ala norte - cave 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (53,6 x 71 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/7 

Título Pavilhão Central: Planta do 1.º andar  

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (116,4 x 79,1 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/8 

Título Pavilhão Central: Planta do 1.º andar (Alteração) 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (117,6 x 85,3 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/9 

Título Pavilhão Central: Planta do rez do chão 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (116,2 x 85,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/10 

Título Pavilhão Central: Planta do rez do chão (Alteração) 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (116 x 84,6 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/11 

Título Pavilhão Central: Planta do 1.º andar 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (115,7 x 85,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/12 

Título Pavilhão Central: Planta dos alicerces (Alteração) 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (115,6 x 83,4 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/1/13 

Título Pavilhão Central: Planta da cave (Alteração) 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (115 x 83 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2 

Título Desenhos técnicos do Pavilhão de Engenharia de Minas  

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (9 doc.; papel e tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/1 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Planta das fundações  

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (68,7 x 53 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/2 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Corte longitudinal 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (90 x 40,8 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/3 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Fachada sul 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (91 x 40,9 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/4 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Fachada sobre o pateo 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (90 x 41,2 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/5 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Planta dos alicerces 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (96,6 x 54,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/6 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Planta do 1.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98 x 56 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/7 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Planta do 2.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (100 x 56,8 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/8 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Planta do 3.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,6 x 55,5 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/2/9 

Título Pavilhão de Engenharia de Minas: Planta do 4.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,9 x 56,9 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3 

Título Desenhos técnicos do Pavilhão de Química  

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (7 doc.; papel e tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/1 

Título Pavilhão de Química: Corte pelo corredor e pelo anfiteatro 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (51,6 x 21,5 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/2 

Título Pavilhão de Química: Planta do 1.º pavimento (Alteração) 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (94,2 x 53,5 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/3 

Título Pavilhão de Engenharia Química: Fachada norte 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98 x 43 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/4 

Título Pavilhão de Engenharia Química: Planta do 2.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (94,2 x 56,2 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/5 

Título Pavilhão de Engenharia Química: Planta dos alicerces 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,1 x 56,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/6 

Título Pavilhão de Engenharia Química: Planta do 1.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,8 x 56,8 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/3/7 

Título Pavilhão de Engenharia Química: Cortes por A-B e por C-D 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (94,1 x 54,3 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/4 

Título Desenhos técnicos dos Pavilhões de Engenharia Química e de Minas 

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (4 doc.; papel e tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/4/1 

Título Pavilhões de Engenharia Química e de Minas: Fachada leste 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (97,1 x 41,5 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/4/2 

Título Pavilhões de Engenharia Química e de Minas: Fachada oeste 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (97,5 x 41,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/4/3 

Título Pavilhões de Engenharia Química e de Minas: Planta do 1.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (112,7 x 81,2 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/4/4 

Título Pavilhões de Engenharia Química e de Minas: Planta do 3.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (112,5 x 81,2 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/5 

Título Desenhos técnicos dos Pavilhões de Engenharia Mecânica 

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc.; tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 
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âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/5/1 

Título Pavilhão de Engenharia Mecânica: Fachada sul 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (89,1 x 43,5 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/5/2 

Título Pavilhão de Engenharia Mecânica: Planta dos alicerces 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (97,4 x 56,1 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/5/3 

Título Pavilhão de Engenharia Mecânica: Planta do 2.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (96,7 x 55,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/5/4 
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Título Pavilhão de Engenharia Mecânica: Planta do 1.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (96,7 x 55,7 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/5/5 

Título Pavilhão de Engenharia Mecânica: Planta do 3.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (96,8 x 56,9 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6 

Título Desenhos técnicos do Pavilhão de Engenharia Electrotécnica 

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (7 doc.; tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/1 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Corte longitudinal 
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Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (90,4 x 41,9 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/2 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Fachada norte 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (90,8 x 42,4 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/3 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Fachada sobre o pateo 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (92,5 x 42,5 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/4 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Planta do 2.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,4 x 58,5 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/5 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Planta dos alicerces 
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Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (100,1 x 57,2 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/6 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Planta do 4.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,6 x 58,3 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/6/7 

Título Pavilhão de Engenharia Electrotécnica: Planta do 1.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (99,9 x 57,6 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/7 

Título Desenhos técnicos dos Pavilhões de Engenharia Mecânica e Electrotécnica 

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (3 doc.; tela) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 
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reprodução requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/7/1 

Título Pavilhões de Engenharia Mecânica e Electrotécnica: Fachada leste 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98 x 42 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/7/2 

Título Pavilhões de Engenharia Mecânica e Electrotécnica: Corte por A-B e C-D 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (96 x 42 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/7/3 

Título Pavilhões de Engenharia Mecânica e Electrotécnica: Fachada oeste 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (97,4 x 42,1 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8 

Título Desenhos técnicos do Ginásio 

Datas [193-] 
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Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (6 doc.; papel) 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes; detalhes.  

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8/1 

Título Ginásio: Desenvolvimento da fachada principal 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (117,7 x 34,8 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8/2 

Título Ginásio: Cortes longitudionais 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (105,3 x 36,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8/3 

Título Ginásio: Fachadas posteriores 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (103,4 x 30,1 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8/4 

Título Ginásio: Planta do 2.º pavimento 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (100,9 x 66,8 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8/5 

Título Ginásio: Fachadas laterais 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (74,6 x 31 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/8/6 

Título Ginásio: Corte pelo eixo transversal 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (33,7 x 30,8 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9 

Título Desenhos técnicos do Pavilhão das Oficinas 

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 
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Dimensão e suporte 1 u.i. (10 doc.); papel e tela 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém plantas; cortes; detalhes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/1 

Título Oficinas: Desenvolvimento da fachada principal 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (122,6 x 37,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/2 

Título Oficinas: Planta ao nível da galeria 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (61,5 x 55,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/3 

Título Oficinas: Corte por C-D 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (61,4 x 31 cm); papel vegetal 
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/4 

Título Oficinas: Corte por E-F 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (67,1 x 34,8 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/5 

Título Oficinas: Fachadas lateraes 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (85,3 x 35,2 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/6 

Título Oficinas: Corte por A-B 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (76,5 x 34,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/7 

Título Oficinas: Fachadas posteriores 

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (100,9 x 35,7 cm); papel vegetal 
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/8 

Título Pavilhão das Oficinas: Planta do 2.º andar 

Datas 1943-11-[--?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (115,6 x 82,3 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/9 

Título Pavilhão das Oficinas: Planta do 1.º andar 

Datas 1943-11-[--?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (115,5 x 82,5 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/9/10 

Título Pavilhão das Oficinas: Planta da cave 

Datas 1943-11-[--?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (117,7 x 84,7 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica 

Datas [193-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (10 doc.); papel 
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Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém alçados; planta de conjunto; plantas dos pavimentos; planta de 

coberturas; cortes. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/1 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Corte por A-B 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (94,6 x 31,1 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/2 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Corte por E-F 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (78,1 x 31,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/3 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Alçado poente 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (78,5 x 31,5 cm); papel vegetal 
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/4 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Alçado 

nascente 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (79,4 x 32,7 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/5 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Planta de 

conjunto 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (79,1 x 60,8 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/6 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Planta do 1.º 

pavimento 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98 x 68,5 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/7 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Planta do 2.º 



Catálogo do Arquivo do Instituto Superior Técnico (1911-) 

 

NARQ 66 

 

pavimento 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (97,1 x 67,4 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/8 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Planta do 3.º 

pavimento 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (98,2 x 69 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/9 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Planta do 4.º 

pavimento e de coberturas 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (96,6 x 67,3 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/10/10 

Título Anteprojeto dos Laboratórios de Máquinas e de Aerodinâmica: Alçados sul 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (99,6 x 32,9 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/11 

Título Planta topográfica da Quinta do Manique (actual Instituto Superior Técnico) 

Datas [19--?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (60 x 49,8 cm); tela 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/12 

Título Planta dos terrenos a permutar entre a Câmara Municipal de Lisboa e o 

Instituto Superior Técnico 

Datas [192-?-193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (100,9 x 59,3 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/13 

Título Perspetiva geral do Instituto Superior Técnico  

Datas [193-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (77,4 x 37,3 cm); papel vegetal 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/14 

Título Pavilhões de Eletricidade e de Máquinas 

Datas [194-] 

Nível de descrição Subsérie 

Dimensão e suporte 1 u.i. (5 doc.); papel 

Entidade detentora Pardal Monteiro Arquitectos: Gabinete Estudos Projectos Lda. 

Nome do autor Monteiro, Porfírio Pardal (1897-1957), arquitecto 

Âmbito e conteúdo Contém as plantas dos pavimentos.  

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

Existência e localização 

de originais 

Pardal Monteiro Arquitectos 

Rua Saraiva de Carvalho 84 pt. 1 

1250-244 Lisboa, Portugal 

Tel.: 213 900 642 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/14/1 

Título Pavilhão de Máquinas: Planta do 2.º pavimento 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (94 x 50,9 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/14/2 

Título Pavilhões de Eletricidade e de Máquinas: Plantas do 2.º e 1.º pavimentos 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (113,1 x 82,9 cm); papel reprolar 
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/14/3 

Título Pavilhões de Eletricidade e de Máquinas: Plantas do 4.º e 3.º pavimentos 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (120,9 x 83,6 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/14/4 

Título Pavilhões de Eletricidade e de Máquinas: Plantas do 3.º e 2.º pavimentos 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (114,6 x 36 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/ADBS-PCV/1/14/5 

Título Pavilhões de Eletricidade: Planta do 1.º pavimento 

Datas [194-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (34 x 36 cm); papel reprolar 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE    

Título PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 35 u.i. (35 doc.; papel) 

Datas 1911-2005 
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Nome do Produtor Instituto Superior Técnico.  

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito da 

prestação de serviços no domínio do ensino/qualificação. Inclui a educação 

extra-escolar e todos os cursos de formação, de qualificação profissional e 

valorização permanente, em qualquer área do conhecimento.  

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC   

Título Gestão formativa e curricular  

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1911-2005  

Dimensão e suporte 35 u.i. (35 doc.; papel) 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito das 

actividades preparatórias da criação, realização, avaliação, reestruturação e 

extinção de cursos, ciclos de ensino, acções de formação, estágios ou 

qualquer outro tipo de oferta formativa, no que se inclui a oferta de actividades 

extracurriculares. 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1 

Título Programas curriculares   

Datas 1922-1948 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 35 u.i.  (35 doc., A5; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém programas das cadeiras de vários cursos. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/1 

Título Programa da 2.ª cadeira: Calculo differencial, integral e das variações 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/2 

Título Programa da 3.ª cadeira: Geometria Descritiva 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/3 

Título Programa da 4.ª cadeira: Física Industrial 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/4 

Título Programa da 5.ª cadeira: Mecanica Racional 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/5 

Título Programa da 7.ª cadeira: Química Inorgânica 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/6 

Título Programa da 8.ª cadeira: Química Orgânica 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/7 

Título Programa da 9.ª cadeira: Química Analítica 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/8 

Título Programa da 10.ª cadeira: Topografia 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/9 

Título Programa da 11.ª cadeira: Astronomia Geodísica 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/10 

Título Programa da 12.ª cadeira: Materiais e processos Gerais de Construção 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/11 

Título Programa da 13.ª cadeira: Resistencia de Materiais e Estabilidade 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (12 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/12 

Título Programa da 14.ª cadeira: Pontes 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/13 

Título Programa da 16.ª cadeira: Construçôes Civis 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/14 

Título Programa da 18.ª cadeira: Estradas e Túneis 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/15 

Título Programa da 18.ª cadeira: Caminhos de Ferro 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/16 

Título Programa da 19.ª cadeira: Hidráulica Geral Máquinas Hidráulicas 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/17 

Título Programa da 20.ª cadeira: Hidraulica Agrícola e Urbana 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/18 

Título Programa da 21.ª cadeira: Trabalhos Maritimos e Fluviais 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/19 

Título Programa da 22.ª cadeira: Noções de Mineralogia e Geologia 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/20 

Título Programa da 23.ª cadeira: Mineralogia especialmente portuguesa 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/21 

Título Programa da 26.ª cadeira: Jazigos Mineraes 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/22 

Título Programa da 27.ª cadeira: Exploração de Minas 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (8 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/23 

Título Programa da 28.ª cadeira: Topografia Subterranea 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/24 

Título Programa da 29.ª cadeira: Metalurgia 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/25 

Título Programa da 30.ª cadeira: Termodinamica 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/26 

Título Programa da 31.ª cadeira: Teoria Geral e Descrição de Máquinas 

Datas 1923 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/27 

Título Programa da 32.ª cadeira: Elementos  de Máquinas 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/28 

Título Programa da 34.ª cadeira: Maquinas Termicas 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/29 

Título Programa da 37.ª cadeira: Electrotecnia Geral 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/30 

Título Programa da 38.ª cadeira: Teoria da Eletricidade 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/31 

Título Programa da 39.ª cadeira: Corrente Alternada 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/32 

Título Programa da 41.ª cadeira: Medidas e Aplicações 

Datas 1922 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/33 

Título Programa da 45.ª cadeira: Economia Política Direito Industrial 

Datas 1927 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (10 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/PSE-GFC/1/34 

Título Programa da 42.ª cadeira: Geradores de vapor 

Datas 1927 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 f., A5) ; papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI    

Título DINAMIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte  64 u.i. (64 doc.; papel) 

Datas 1911-2005 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico.  

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito da 

concepção, produção, organização e comunicação (por qualquer meio ou 

forma) de eventos, conteúdos informativos ou outros produtos e serviços que 

sirvam para melhorar a percepção e o conhecimento dos organismos e 

respectivas actividades, ou para sensibilizar para programas, atitudes ou 

valores que os serviços promovam. 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI  

Título Execução de actividades de comunicação institucional 

Nível de descrição Subsecção 

Datas 1911-2005  

Dimensão e suporte 64 u.i. (64 doc.; papel) 

Nome do Produtor Instituto Superior Técnico 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no âmbito do conjunto 

de acções que visam a criação e promoção da imagem da instituição, bem 

como a administração estratégica dos contactos e do relacionamento entre a 
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organização e os diferentes públicos que com ela se relacionam e interagem. 

Inclui a criação de identidade/imagem gráfica, a actividade editorial que 

suporta a publicação de conteúdos institucionais, o tratamento de informação 

publicada nos meios de comunicação social e na internet, a preparação de 

informação destinada à comunicação social, à internet e à intranet e, ainda, a 

concepção e produção de campanhas publicitárias e artigos promocionais. 

Compreende, ainda, o processamento de pedidos de 

informação/esclarecimento dirigidos por qualquer entidade, nacional ou 

estrangeira, aos serviços públicos. 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2 

Título Boletins de actividades do Instituto Superior Técnico 

Datas 1965-1968 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 11 doc.  (A4; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém informação relativa à abertura e organização do ano lectivo; 

actividades culturais. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/1 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 1 

Datas 1965-10-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/2 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 2 
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Datas 1966-02-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/3 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 6 

Datas 1966-03-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/4 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 7 

Datas 1966-04-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/5 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 8 

Datas 1966-05-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/6 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 13 
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Datas 1967-01-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/7 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 17 

Datas 1967-05-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/8 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 22 

Datas 1968-01-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/9 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 28 

Datas 1968-10-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/10 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 29 



Catálogo do Arquivo do Instituto Superior Técnico (1911-) 

 

NARQ 83 

 

Datas 1968-11-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/2/11 

Título Boletim das actividades do Instituto Superior Técnico n.º 30 

Datas 1968-12-[--?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., A4); papel 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/IST/DCI-EACI/3 

Título Boletins informativos do Instituto Superior Técnico 

Datas 1978-1983 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 53 u.i.  (53 doc., A4; papel) 

Âmbito e conteúdo Contém informação sobre assuntos relacionados com a gestão dos recursos 

humanos, financeiros, patrimoniais e académicos da escola. 

Condições de acesso Documentos administrativos com regime de acesso generalizado e livre, no 

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de 

reprodução 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

Existência e localização 

de originais 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807 

 
 

 

 

 


