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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 do conjunto documental complementar do arquivo pessoal do Eng. Duarte 

Pacheco, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé (CML), em particular o Museu Municipal. Foram 

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

arquivo pessoal do Eng.º Duarte Pacheco, 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 

transferidas provisoriamente da CML para o IST, constituídas maioritariamente por fotografias e mensagens de 

homenagem relativas aos períodos em que exerceu os cargos de Professor e Director do Instituto Superior 

Técnico, de Ministro da Instrução Pública (1928) e de Ministro das Obras Públicas e das Comunicações (1932-

1936/1938-1943). Uma parte significativa do referido conjunto documental é constituída por toda uma série de 

homenagens póstumas ao Eng. Duarte Pacheco, entra as quais se destaca, naturalmente, a documentação 

relativa à edificação do Monumento de homenagem ao Eng. Duarte Pacheco, erigido por ocasião do 10.º 

Aniversário da sua morte na sua terra natal, Loulé. 
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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 PESSOAL DO  ENG. DUARTE PACHECO (1900-1943) II 
 

I) IDENTIFICAÇÃO 
 

Código de referência: PT/DJP 

Título:  Arquivo pessoal Duarte Pacheco 

Datas: 1911-2011 

Dimensão e suporte: 20 u.i. (1499 doc. fotográficos; papel), 191 doc. (73 doc. fotográficos; papel) 

 

II) CONTEXTO 
 

Nome do Produtor: Pacheco, Duarte José. 1900-1943, engenheiro electrotécnico 

História biográfica/familiar: Duarte Pacheco ou Duarte José Pacheco, como por vezes também assinou, 

foi um dos filhos mais novos (4 filhos e 7 filhas) de Maria do Carmo Pacheco, doméstica, e de José Azevedo 

Pacheco, dirigente local do Partido Regenerador e Chefe da Repartição Concelhia das Finanças, nomeado 

Administrador do Concelho de Faro a partir de 1901, situação que impulsionou a mudança de residência de 

toda a família para Faro. 

Atesta o assento de baptismo que Duarte Pacheco terá nascido no ano de 1899. Afirmava o próprio que 

nascera em 1900 e que o pároco, por engano, lhe atribuíra mais um ano de vida. 

Após a morte da mãe em 1906 e do pai em 1914, ficou a cargo do irmão Humberto Pacheco que o preparou 

para o exame do 3º. ano do Liceu de Faro, como aluno externo. 

Acalentando desde cedo o grande sonho “(…) de ir para Lisboa de capa e batina, frequentar a universidade, 

formar-se: ser homem ”, aos 17 anos rumava a Lisboa para o cumprir. 

No ano lectivo de 1917/18, com 17 anos, Duarte Pacheco, frequentava o 1º ano do curso geral de engenharia 

do Instituto Superior Técnico, tendo concluído o curso de engenharia electrotécnica em 1923.  

Após a conclusão do curso, em 1923, Duarte Pacheco volta a ser referido na documentação do Instituto 

Superior Técnico, em 1925, aquando da sua integração no corpo docente da Escola, como professor interino 

na cadeira de Matemáticas Gerais.  

Em 1927 o Conselho Escolar determinava por unanimidade a sua nomeação como Director do Instituto 

Superior Técnico. No espaço de 10 anos Duarte Pacheco fora aluno, era professor e iniciava também um 

novo percurso: o de Director. 

Entre Novembro de 1926 e Agosto de 1927, em acumulação com a regência da disciplina de Matemáticas, 

responsabilidade técnica e científica inerente a cada um dos professores com assento no Conselho, todas as 

questões burocráticas, de consultoria, delegação e comissão passaram a ser atribuídas por unanimidade a 

Duarte Pacheco. 
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Ciente da precariedade das instalações do IST, Duarte Pacheco afirmou que a situação não se poderia 

manter sobre pena da Escola não progredir. Sendo a reforma do ensino uma forte convicção do Governo, 

Duarte Pacheco defende que a legitimação do discurso político somente se concretizaria na obra efectiva: a 

construção das novas instalações do Técnico. 

Elevando o projecto das novas instalações a porta-estandarte das reformas materiais do ensino, em 1927 

Duarte Pacheco conseguiu do Governo a publicação de decretos fundamentais ao arranque de uma obra 

estrutural: a construção do IST, em Lisboa - o primeiro campus universitário em Portugal. O projecto de 

construção do Técnico Novo, iniciado em 1927, sob a orientação de Duarte Pacheco, culminaria com a 

abertura das novas instalações sem qualquer inauguração, no ano lectivo de 1936/37.  

Em Abril de 1928, em sede de Ministério da Instrução Pública, implementaria a uma escala nacional, o 

mesmo programa que havia defendido na direcção do IST. A Duarte Pacheco se devem as primeiras 

medidas de acção social no ensino, nomeadamente através da criação de residências estudantis e da 

atribuição de bolsas de investigação. Em 7 meses de mandato e com a publicação de 80 diplomas legais, 

Duarte Pacheco contribuiu de forma decisiva para a reforma material das construções escolares liceais, 

política que retomaria anos depois no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, estendendo essa 

mesma acção às escolas primárias, profissionais e universitárias. 

A 5 de Julho de 1932 Duarte Pacheco tomava posse como Ministro do Comércio e Comunicações. Dois dias 

depois passaria a Ministro das Obras Públicas e Comunicações. 

A 30 de Setembro de 1932, o Diário do Governo publicava o plano do Ministro: os programas de 

melhoramentos urbanos, rurais e o abastecimento de águas e saneamento das povoações. Quando decretou 

o plano de ataque à escala regional, o MOPC decretou também a criação do Comissariado e do Fundo do 

Desemprego. 

 De Janeiro de 1936 a Maio de 1938 Duarte Pacheco seria afastado do poder político efectivo, mas para a 

efectivação do projecto das Comemorações Centenárias, tornava-se necessário chamá-lo de novo à cena 

política. 

No período de tempo que Duarte Pacheco presidiu à Câmara Municipal Lisboa, entre Janeiro e Maio de 1938, 

os projectos do Parque Florestal de Monsanto, o desafogo da Torre de Belém pela transferência da Fábrica 

de Gás, os trabalhos de urbanização da área envolvente ao Palácio de S. Bento, o prolongamento da 

Avenida da Liberdade ou o desenho dos arruamentos e vias de ligação à auto-estrada Lisboa-Cascais e 

Estrada Marginal, foram projectos trabalhados no domínio das atribuições camarárias. 

Em cinco meses de gerência camarária procurou dar resposta às deploráveis questões sanitárias da cidade, 

regular as actividades comerciais e industriais e atribuir aos arquitectos a responsabilidade de assinar os 

projectos de edificações urbanas.  

Regressado ao MOPC, no dia 25 de Maio de 1938, e num espaço de seis semanas, Duarte Pacheco abriria 

dois créditos para reforço de dotações orçamentais para as obras em curso e despesas de gabinete. Este 

segundo mandato ditaria um passo maior e definitivo: a concretização do plano de urbanização de Lisboa, 
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plano esse em que a pressão de agenda do cumprimento da Exposição do Mundo Português serviria de álibi 

para o ordenamento do território. 

 Ao abrigo do decreto que permitia a expropriação por utilidade pública ao abrigo de doze obras inscritas no 

programa dos Centenários, entre 1938 e 1943, o Estado, protagonizado pelo seu ministro Duarte Pacheco, 

expropriou em Lisboa cerca de 1.300 hectares de terreno conseguindo assim as condições para a execução 

de um Plano de Urbanização da cidade. 

No dia 16 de Novembro de 1943, pela manhã, Duarte Pacheco sairia de Lisboa com destino a Vila Viçosa 

para acompanhar as obras de execução da estátua de D. João IV. Da agenda do dia constava ainda a sua 

presença na reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, ao final da tarde.  

No lugar da Cova do Lagarto, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas, o veículo oficial que o conduzia a alta 

velocidade despistou-se e embateu num sobreiro. Na madrugada do dia 16 de Novembro, morreu aquele que 

o Arquitecto Cottinelli Telmo designaria por “O Sonhador de Grandes Coisas”. 

 

História custodial e arquivística: A documentação, juntamente com o restante espólio (bibliográfico e 

museológico) de Duarte Pacheco, foi doada pelos seus irmãos à Câmara Municipal de Lisboa em 1960, sob a 

condição de instituir no Museu da Cidade ou noutro local, casa ou salas Duarte Pacheco. 

Em 13 de Setembro de 1960, o Presidente França Borges, determinou que a Sala Duarte Pacheco fosse 

instituída no Museu da Cidade, então, no Palácio da Mitra, no espaço da Biblioteca (rés-do-chão), tendo sido 

inaugurada a 16 de novembro de 1962. A documentação, bem como o restante espólio permaneceu no 

Palácio da Mitra, pelo menos até 1977-78. 

No início da década de 80, todo o espólio foi transferido para o Palácio Galveias (mobília, recheio, 

documentos e livros). Algum tempo depois, parte do mobiliário (secretárias, cadeiras, estantes e armário) foi 

para o depósito da Av. da República, regressando, posteriormente às Galveias. O acervo arquivístico e 

bibliográfico foi enviado para o depósito da Rua da Palma, para ser alvo de tratamento técnico, donde saiu, 

depois de 1987, para o Palácio dos Coruchéus. Daqui seguiu para a Divisão de Museus, pelo menos até 

1994. 

Em 1993, a Câmara Municipal de Lisboa, através do Gabinete de Estudos Olisiponenses, programou uma 

exposição comemorativa dos cinquenta anos da morte do Engenheiro. Foi também a oportunidade para 

reunir o Espólio e mostrá-lo ao público. Para evitar que o conjunto doado sofresse nova desintegração, o 

então Vereador da Cultura, Dr. João Soares, determinou que, a partir de Junho de 1994, o mesmo fosse 

entregue à guarda do Gabinete de Estudos Olisiponenses, no Palácio do Beau Séjour, em Lisboa, para ser 

recriada a Sala Duarte Pacheco, conforme constava da deliberação de Câmara, de 21 de Junho de 1960. A 

19 de Abril de 1994, a Divisão de Museus (Museu da Cidade) entregava, a título de transferência definitiva, 

todo o espólio de carácter arquivístico e bibliográfico.  
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Em Maio de 2011, o espólio da Câmara Municipal de Lisboa foi transferido 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 do arquivo pessoal do Engenheiro Duarte Pacheco, co-financiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian e com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa / Direcção Municipal de 

Cultura / Gabinete de Estudos Olisiponenses. No mesmo ano, foi igualmente transferido a título provisório um 

conjunto documental complementar detido pela Câmara Municipal de Loulé, no âmbito do referido evento, e 

que acabaria por integrar o projecto de recuperação, tratamento, organização e difusão do conjunto 

documental complementar do arquivo pessoal do Engenheiro Duarte Pacheco, co-financiado pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia e com a parceria da Câmara Municipal de Loulé / Divisão de Cultura e Turismo/ 

Museu Municipal de Loulé. 

 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Doação feita à Câmara Municipal de Lisboa, em 22 de Junho 

de 1960, por Clotilde do Carmo e Humberto Pacheco, irmãos do Engenheiro Duarte Pacheco. Documentação 

transferida a título provisório, de Janeiro de 2011 a Março de 2013, do Gabinete de Estudos Olisiponenses 

para o Instituto Superior Técnico e da Câmara Municipal de Loulé.  

 

III) CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 

Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e acumulados por Duarte Pacheco no decurso da sua vida 

pessoal, académica e profissional, nomeadamente, enquanto professor e director do Instituto Superior Técnico 

e no exercício do cargo de Ministro das Obras Públicas e Comunicações (1932-1938/1938-1943). Inclui 

correspondência; mensagens de homenagem de diversas Câmaras do País; documentos cartográficos, em 

particular plantas da cidade de Lisboa; fotografias e álbuns fotográficos que documentam fases de construção 

de obras públicas, edifícios e monumentos nacionais e cerimónias oficiais; homenagens póstumas; artigos de 

imprensa sobre a sua vida e obra. 

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: À data da sua transferência provisória para o IST, no âmbito dos projectos de 

tratamento, organização e difusão do arquivo pessoal do Engenheiro Duarte Pacheco, co-financiados 

respectivamente pela Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria da Câmara Municipal de Lisboa / Direcção 

Municipal de Cultura / Gabinete de Estudos Olisiponenses, e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em 

parceria com a Câmara Municipal de Loulé, a documentação estava organizada tematicamente.  
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Procedeu-se à reorganização do fundo, independentemente das entidades detentoras, com o objectivo de 

criar um arquivo intelectual que reunisse todos os documentos de arquivo produzidos e/ou acumulados por 

Duarte Pacheco. As unidades arquivísticas foram reagrupadas em secções funcionais correspondentes às 

principais áreas funcionais do produtor, identificadas após uma análise prévia da documentação, e em 

subsecções correspondentes às actividades desenvolvidas em cada um dos referidos segmentos, a que 

respeita a documentação, nomeadamente: "O Professor e Director do IST" e o "O Ministro das Obras Públicas 

e Comunicações (1932-1938/1938-1943) ".  

Houve necessidade de criar uma secção temática póstuma à vida do produtor, em virtude da dimensão 

considerável de documentos integrados progressivamente no arquivo pessoal pela família, na sequência do 

seu falecimento e de homenagens póstumas. 

Cada secção é composta por diversas séries documentais, ordenadas numericamente, ou, em alguns casos, 

apenas por documentos simples ou compostos, sem enquadramento num conjunto documental. 

IV) CONDIÇÕES DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO 

 

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. 

Idioma: Português 

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

documentos já intervencionados ao nível do restauro.  

Instrumentos de descrição: GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES - Catálogo do espólio de Duarte 

Pacheco. [s.d]. Acessível no Gabinete de Estudos Olisiponenses, Lisboa, Portugal. 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO / NÚCLEO DE ARQUIVO – Catálogo do arquivo pessoal de Duarte 

Pacheco (I). [Em linha]. Lisboa: IST – NarQ, 2012. [Consult. Jun 2013]. Disponível em WWW: 

<http://narq.ist.utl.pt/files/Cat%C3%A1logo-do-arquivo-pessoal-do-Eng.-DuartePacheco.pdf> 

Existência e localização de originais: Câmara Municipal de Lisboa/Gabinete de Estudos Olisiponenses 

Estrada de Benfica 368, 1500 Lisboa, Portugal, Tel.: 217 742 314. 

Câmara Municipal de Loulé /Divisão de Cultura e Turismo/ Museu Municipal de Loulé, Praça da República, 

8104-001 Loulé, Portugal, Tel.: 289 400 600. 

 



Catálogo do Arquivo Pessoal do Eng. Duarte Pacheco (1900-1943) II 

 

NARQ 12 

 

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/GRL-ARH/1). 

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

GA/1). 

 

Nota de publicação:  

GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES - Evocar Duarte Pacheco no cinquentenário da sua morte (1943-

1993). Coord. Maria da Assunção Júdice Moreira. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1993. 

GAMA, Elisabete - O espólio do Engenheiro Duarte Pacheco. 2011. Acessível no Gabinete de Estudos 

Olisiponenses, da Câmara Municipal de Lisboa. 

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 

 

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. 

Data da descrição: 2011 a 2012 
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Código de referência PT/DJP/A    

Título Vida pessoal e familiar 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 5 doc. fotográficos (positivos; papel) 

Datas [1900- c.1910] 

Nome do Produtor Pacheco, Duarte José. 1900-1943, engenheiro electrotécnico 

Âmbito e conteúdo Compreende a documentação produzida e acumulada no período da sua 

infância e juventude. 

  

Código de referência PT/DJP/A/2 

Título Retrato de Duarte Pacheco em criança   

Datas [post. 1902] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 7 x 11 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/A/3 

Título Retrato do Dr. Marçal Pacheco   

Datas [ant. 1910] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 24 x 32 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/A/4 

Título Casa onde nasceu Duarte Pacheco, em Loulé (Faro)   

Datas [c. 1900] 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 6,1 x 6,1 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/A/5 

Título Retrato de Duarte Pacheco   

Datas [1917] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 3,7 x 3,6 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C    

Título Vida profissional e política 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 20 Álbuns (1499 doc. fotográficos; papel), 28 doc. fotográficos (positivos; 

papel), 72 doc.; papel (papel ozalid, papel marion, papel vegetal) 

Datas 1925-1943 

Nome do Produtor Pacheco, Duarte José. 1900-1943, engenheiro electrotécnico 

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

da sua actividade de professor do IST e do cargo de Ministro das Obras 

Públicas e das Comunicações.  

  

Código de referência PT/DJP/C-A    

Título O Professor e Director do Instituto Superior Técnico  

Nível de descrição Subsecção 

Dimensão e suporte 2 doc. fotográficos (positivos; papel), 2 doc. textuais; papel;  

Datas 1925-10-08-1938-06-22  

Nome do Produtor Pacheco, Duarte José. 1900-1943, engenheiro electrotécnico 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos produzidos e acumulados no decurso da sua 
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actividade enquanto Professor da Cadeira de Matemáticas Gerais e Director 

do IST. 

 

  

Código de referência PT/DJP/C-A/3 

Título Retrato de grupo de Duarte Pacheco [ao centro] com colegas em 

auditório do Instituto Superior Técnico  

Datas [1937] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 11,2 x 8 cm ); papel 

Nome do autor Agência Fotográfica 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-A/4 

Título Retrato de grupo de Duarte Pacheco [ao centro] com colegas em 

auditório do Instituto Superior Técnico  

Datas [1937] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 54 x 43 cm ); papel 

Nome do autor Royal - Photo Santos & Raposo 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-B  

Título O Ministro da Instrução Pública    

Datas 1928 

Nível de descrição Subsecção 

Dimensão e suporte 2 doc. fotográficos; papel 

Nome do Produtor Pacheco, Duarte José. 1900-1943, engenheiro electrotécnico 

Âmbito e conteúdo Compreende documentos fotográficos do Eng. Duarte Pacheco no exercício 

do cargo de Ministro da Instrução Pública. 
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Código de referência PT/DJP/C-B/1 

Título Duarte Pacheco, Ministro da Instrução Pública, durante uma visita 

técnica a um estabelecimento de ensino  

Datas [1928] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 24,6 x 17,8 cm ); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-B/2 

Título Duarte Pacheco ao lado do General Vicente de Freitas, na tomada de 

posse do lugar de Ministro da Instrução Pública  

Datas 1928-04-18 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 24,2 x 16,5 cm  ); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C  

Título O Ministro das Obras Públicas e Comunicações    

Datas 1934-1943 

Nível de descrição Subsecção 

Dimensão e suporte 20 Álbuns (1499 doc. fotográficos; papel) 

28 doc. fotográficos; papel 

15 doc. textuais; papel 

72 des.; papel 

Nome do Produtor Pacheco, Duarte José. 1900-1943, engenheiro electrotécnico 

Âmbito e conteúdo Compreende parte da documentação produzida e acumulada pelo Eng.º 

Duarte Pacheco no exercício do cargo do Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações. Inclui as mensagens de homenagem a si dirigidas por várias 
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entidades públicas e privadas do País; a colecção de fotografias referente a 

obras públicas, por si promovidas, enquanto Ministro, a eventos e cerimónias 

oficiais; a colecção de desenhos técnicos e de documentos cartográficos 

relativos, na sua maioria, à cidade de Lisboa. 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/1 

Título Mensagens de homenagem 

Datas 1934-1943 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 15 doc. textuais; papel 

Datas 1934-1943 

Âmbito e conteúdo Mensagens de homenagem dirigidas ao Engenheiro Duarte Pacheco, por 

várias entidades públicas e privadas do País, pela sua acção enquanto 

Ministro das Obras Públicas e Comunicações.   

Condições de acesso 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 

Câmara Municipal de Lisboa/Gabinete de Estudos Olisiponenses 

Estrada de Benfica 368, 

1500 Lisboa, Portugal 

Tel.: 217 742 314 

Câmara Municipal de Loulé /Divisão de Cultura e Turismo/ Museu Municipal 

de Loulé  

Praça da República 

8104-001 Loulé, Portugal 

Tel.: 289 400 600. 

Existência e localização 

de cópias 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807  

 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/1/14 

Título Ofício do Presidente Câmara Municipal do Porto dirigido ao Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Loulé  

Datas 1941-03-04  

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc., A4; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Ofício a solicitar a adesão do Município de Loulé “(…) à homenagem 

projectada ao ilustre Homem Público, cujas qualidades excepcionais de 

inteligência e de acção se têm traduzidos por tão notáveis realizações e agora 

se manifestam tão brilhante e decisivamente numa conjuntura trágica da vida 

portuguesa.”  

Idioma Português 

Método de registo Impresso e manuscrito 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/1/15 

Título Acta da sessão ordinária da Câmara Municipal do Concelho de Loulé 

Datas 1941-05-28  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc., A4; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Cópia 

Âmbito e conteúdo Acta relativa à homenagem a prestar a Sua Excelência o Ministro das Obras 

Públicas e das Comunicações, pela sua acção na resolução dos problemas 

criados pelo temporal que assolou Portugal continental em 1941.  

Idioma Português 

Método de registo Dactilografado 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2 

Título Fotografias 

Datas 1934-1943  

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 20 Álbuns (1499 doc. fotográficos; papel), 12 doc. fotográficos (positivos, p/b, 

papel) 

Âmbito e conteúdo Contém fotografias e álbuns fotográficos que documentam fases de 

construção de obras públicas; edifícios e monumentos nacionais; cerimónias e 
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eventos oficiais.  

Condições de acesso 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 

Câmara Municipal de Lisboa/Gabinete de Estudos Olisiponenses 

Estrada de Benfica 368, 

 1500 Lisboa, Portugal 

Tel.: 217 742 314 

Câmara Municipal de Loulé /Divisão de Cultura e Turismo/ Museu Municipal 

de Loulé  

Praça da República 

8104-001 Loulé, Portugal 

Tel.: 289 400 600. 

Existência e localização 

de cópias 

Instituto Superior Técnico / Núcleo de Arquivo  

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal 

Tel.: 218 419 807  

 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/49 

Título Duarte Pacheco na cerimónia de tomada de posse de Ministro das Obras 

Públicas e Comunicações      

Datas 1938 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 24,4 x 16,5 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/50 

Título Duarte Pacheco a discursar no seu gabinete   

Datas 1941 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 24,5 x 16,6 cm ); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 
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Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/51 

Título Duarte Pacheco reunido, em trabalho, com o Dr. Oliveira Salazar [ao 

centro] e o General Fernando dos Santos Costa  

Datas [Post. 1936] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 24,7 x 13,2 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/52 

Título Duarte Pacheco a discursar   

Datas 1935-03-10 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 16,8 x 24,4 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/53 

Título Retrato de grupo com o Eng. Duarte Pacheco e o Presidente da 

República [ao centro], o General Óscar Carmona, no Castelo de S. Jorge 

Datas [1940] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 15,9 x 11,9 cm ); papel 

Nome do autor Foto Beleza 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/54 
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Título Retrato de Duarte Pacheco   

Datas 1943-02-09  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 23,9 x 18,1 cm ); papel 

Nome do autor Fotografia Alvão 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/55  

Título Retratos de grupo com o Ministro das Obras Públicas e das 

Comunicações, o Eng. Duarte Pacheco     

Datas 1938  

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 4 doc. fotográficos (positivo, p/b, 15 x 9,47 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/56  

Título Duarte Pacheco no gabinete ministerial. Ao seu lado, Roberto 

Espregueira Mendes, colega engenheiro do Instituto Superior Técnico, 

seu chefe de gabinete e posteriormente Secretário de Estado das Obras 

Públicas.    

Datas [c. 1932] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 39,3 x 29,3 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/57  

Título Retrato de grupo tirado nas escadarias do edifício da Câmara Municipal 

de Lisboa com o Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte 
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Pacheco, o Presidente do Conselho, Oliveira Salazar e o Presidente da 

República, o General Óscar Carmona, ao centro .   

Datas 1934 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 23,8 x 18 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/58  

Título Duarte Pacheco na inauguração do monumento a João de Deus, em Faro 

Datas 1942-10-25 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 25,4 x 20,3 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/59  

Título Retrato de Duarte Pacheco    

Datas [1942] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 9 x 12,7 cm,); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/C-C/2/60  

Título Duarte Pacheco na Festa das Rosas ou dos Cestos Floridos de Vila 

Franca do Lima, Viana do Castelo  

Datas 1940-06-06 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 45 x 59 cm); papel 
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Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D 

Título Homenagens póstumas 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 40 doc. textuais; papel, 96 doc. fotográficos (positivos, p/b); papel 

Datas 1943-2011 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos relativos a homenagens póstumas e fotografias 

de monumentos em memória do Engenheiro Duarte Pacheco. 

  

Código de referência PT/DJP/D/1 

Título Documentos sobre o monumento de homenagem a Duarte Pacheco 

Datas 1943-1992 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 33 doc. textuais; papel; 98 doc. fotográficos; papel 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos relativos a homenagens póstumas em memória 

do Engenheiro Duarte Pacheco, designadamente, à construção e inauguração 

do monumento em sua homenagem em Loulé. 

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 

Câmara Municipal de Lisboa/Gabinete de Estudos Olisiponenses 

Estrada de Benfica 368,  

1500 Lisboa, Portugal 

Tel.: 217 742 314 

Câmara Municipal de Loulé /Divisão de Cultura e Turismo/ Museu Municipal 

de Loulé  

Praça da República 

8104-001 Loulé, Portugal 

Tel.: 289 400 600. 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/1 
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Título Organização da cerimónia da inauguração do Monumento ao Engenheiro 

Duarte Pacheco em Loulé 

Datas 1953-11-03 - 1953-11-17  

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 9 doc. (18 f.), A4, A5; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Cópias 

Âmbito e conteúdo Inclui um exemplar do convite e do programa da cerimónia da inauguração; o 

plano de organização da tribuna coberta, acompanhado do estudo elaborado 

pelo arquitecto Luis Cristino da Silva; um exemplar do folheto de divulgação 

da cerimónia aos munícipes de Loulé; um exemplar das indicações para o 

cortejo e inauguração; a cópia da acta da inauguração do Monumento ao 

Engenheiro Duarte Pacheco; cópia do extracto da acta da vereação da 

Câmara Municipal de Loulé; cópia da acta da sessão camarária de 17 de 

Novembro de 1953; um exemplar do cartão de agradecimento aos convidados 

presentes na cerimónia de inauguração.  

Método de registo Impresso, manuscrito e dactilografado 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/2 

Título Projecto do monumento ao engenheiro Duarte Pacheco a erigir em Loulé 

Datas 1943-1944 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 5 doc. (11 f.), A4, A5; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Cópias 

Âmbito e conteúdo Inclui a cópia da acta da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Loulé, 

realizada em 24 de Novembro de 1943 (Homenagem à memória do falecido 

Engenheiro Duarte Pacheco); projecto do monumento ao Engenheiro Duarte 

Pacheco a erigir em Loulé; projecto de enquadramento das despesas 

provenientes da inauguração do monumento e a conta das despesas com a 

sua inauguração; reprodução do desenho do monumento, com uma breve 

descrição, da autoria do Arquitecto Cristino da Silva. 

Método de registo Impresso, manuscrito e dactilografado 
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/3 

Título Cópia da parte da Acta da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia 

25 de novembro de 1945 

Datas 1945-11-25 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Cópia 

Âmbito e conteúdo Inclui a deliberação sobre a nomeação duma Comissão para organizar a 

homenagem a prestar ao falecido Engenheiro Duarte Pacheco. 

Método de registo Dactilografado 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/4 

Título Ofício da Câmara Municipal de Loulé  

Datas 1945-09-15 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Exemplar 

Âmbito e conteúdo Exemplar do convite dirigido aos Municípios para se associarem ao projecto 

de edificação dum monumento de homenagem ao Engenheiro Duarte 

Pacheco, nomeadamente, através da contribuição de verbas. 

Método de registo Impresso 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/5 

Título Carta do Arquiteto Luiz Cristino da Silva dirigida ao Presidente da 
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Câmara Municipal de Loulé, José da Costa Guerreiro 

Datas 1952-12-10 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Cópia 

Âmbito e conteúdo Carta de agradecimento pelo envio de exemplar da Voz de Loulé e " (…) 

pedindo o favor de esclarecer o referido periódico que o modelo para a efigie 

do homenageado está sendo executado pelo escultor Leopoldo de Almeida 

(...) e não (...) pelo Mestre Francisco Franco (...) ”. 

Método de registo Dactilografado e manuscrito 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/6 

Título Passagem da acta nº. 40 de 8 de novembro de 1971 

Datas 1971-11-08 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Cópia 

Âmbito e conteúdo Inclui referência às homenagens do 30º. Aniversário da morte do "saudoso 

louletano, Engº. Duarte Pacheco". 

Método de registo Manuscrito 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/7 

Título Cartas do Arquitecto Luiz Cristino da Silva dirigidas ao Presidente da 

Câmara Municipal de Loulé 

Datas 1953-11-03 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 4 doc. (4 f.), A6; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 



Catálogo do Arquivo Pessoal do Eng. Duarte Pacheco (1900-1943) II 

 

NARQ 27 

 

Tradição documental Originais 

Âmbito e conteúdo Cartas sobre a realização duma "plaquette" relativa à inauguração do 

Monumento de homenagem ao Engenheiro Duarte Pacheco. 

Método de registo Manuscrito 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/8 

Título Câmara Municipal de Loulé: Relatório da Gerência de 1953 

Datas 1954-02-13 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (20 f.), A4; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Exemplar 

Âmbito e conteúdo Inclui informação sobre a actividade municipal consagrada à realização das 

obras do Monumento a Duarte Pacheco. 

Método de registo Dactilografado 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

 

  

Código de referência PT/DJP/D/1/9 

Título Câmara Municipal de Loulé: Relatório da Gerência de 1952 

Datas 1953-02-06 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (11 f.), A4; papel 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Tradição documental Exemplar 

Âmbito e conteúdo Inclui informação sobre a actividade municipal consagrada à realização das 

obras do Monumento a Duarte Pacheco. 

Método de registo Dactilografado 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/DJP/D/2 

Título Fotografias póstumas    

Datas 1943-1992 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 96 doc. fotográficos (positivos, p/b); papel 

Âmbito e conteúdo Compreende os documentos relativos a homenagens póstumas e fotografias 

de monumentos em memória do Engenheiro Duarte Pacheco. 

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 

Câmara Municipal de Lisboa/Gabinete de Estudos Olisiponenses 

Estrada de Benfica 368,  

1500 Lisboa, Portugal 

Tel.: 217 742 314 

Câmara Municipal de Loulé /Divisão de Cultura e Turismo/ Museu Municipal 

de Loulé  

Praça da República 

8104-001 Loulé, Portugal 

Tel.: 289 400 600. 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/5 

Título Baixos-relevos, aspectos e vistas do Monumento ao Engenheiro Duarte 

Pacheco, em Loulé 

Datas 1953 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 18 doc. fotográficos (positivo, p/b, 18,5 x 13,1 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Âmbito e conteúdo Conjunto de fotografias dos 18 baixos-relevos, com os motivos alegóricos dos 

diferentes ramos de actividade do Eng. Duarte Pacheco no sector das Obras 

Públicas, que integram a coluna do respectivo monumento de homenagem em 

Loulé. Inclui imagens da efígie, em bronze, de Duarte Pacheco, da autoria do 

escultor Leopoldo de Almeida. 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/6 

Título Fotografia da maqueta do Monumento Duarte Pacheco, oferta do mestre 

Cristino da Silva ao Presidente da Câmara Municipal de Loulé, José da 

Costa Guerreiro, na visita de inspecção às obras   

Datas 1953-08-28 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 25,5 x 20,2 cm); papel 

Nome do autor Novaes, Horácio. 1910-1988, fotógrafo 

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/7  

Título Trabalhos na envolvente do Monumento de Duarte Pacheco em Loulé 

Datas 1953 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográficos (positivo, p/b, 18,2 x 12,4 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/8  

Título O Monumento Duarte Pacheco em Loulé fotografado à noite 

Datas 1953 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 4 doc. fotográficos (positivos, p/b, 18,5 x 13,8 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Código de referência PT/DJP/D/2/9  

Título Visita do Director Geral do Urbanismo, o Eng. Manuel de Sá e Melo, aos 

trabalhos de construção do Monumento ao Eng. Duarte Pacheco 

Datas 1953 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 13 doc. fotográficos (positivos, p/b, 18 x 24 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/10  

Título Visita às obras do Monumento a Duarte Pacheco em Loulé 

Datas 1953-03-15 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 7 doc. fotográficos (positivos, p/b, 18 x 24 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Âmbito e conteúdo Reportagem fotográfica da visita aos trabalhos de construção do Monumento 

ao Engenheiro Duarte Pacheco de membros da Vereação da Câmara de 

Loulé. Inclui um retrato do grupo da Vereação da Câmara de Loulé que 

presidiu à construção do Monumento. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/11  

Título Inauguração do Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco em Loulé 

Datas 1953-11-16 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 39 doc. fotográficos (positivos, p/b, 11,2 x 16,7 cm; 17 x 7 cm; 23,3 x 17,5 cm; 

17,9 x 11,8 cm; 13 x 17,9 cm; 8,8 x 14 cm); papel 

Nome do autor Foto Arnaldo; Patrício, Artur  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 
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Âmbito e conteúdo Inclui retratos de grupo das individualidades que assistiram às exéquias na 

Igreja Matriz; fotografias do cortejo a caminho da Praça da República, onde foi 

descerrada, pelo Dr. Nuno Pacheco, uma lápide na casa onde nasceu o 

Engenheiro Duarte Pacheco; fotografias da recepção do Presidente do 

Conselho, Oliveira Salazar e do Presidente da Câmara Municipal de Loulé à 

entrada da Avenida General Carmona; fotografias do cortejo em honra do 

Presidente do Conselho; fotografias da tribuna organizada para receber os 

membros do governo. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/12  

Título Visita às obras do Monumento a Duarte Pacheco em Loulé 

Datas 1953-03-15 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 7 doc. fotográficos (positivos, p/b, 18 x 24 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Âmbito e conteúdo Reportagem fotográfica da visita aos trabalhos de construção do Monumento 

ao Engenheiro Duarte Pacheco de membros da Vereação da Câmara de 

Loulé. Inclui um retrato do grupo da Vereação da Câmara de Loulé que 

presidiu à construção do Monumento. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/13  

Título Homenagem ao Engenheiro Duarte Pacheco em Loulé 

Datas 1965-10-04 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 7 doc. fotográficos (positivos, p/b, 18 x 24 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/14  

Título Cortejo fúnebre do enterro de Duarte Pacheco no cemitério do Alto de S. 

João 

Datas 1943-11-17 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, p/b, 25,4 x 20,3 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/2/15  

Título Cortejo fúnebre de Duarte Pacheco pelas ruas da baixa pombalina 

Datas 1943-11-17 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 7 doc. fotográficos (positivos, p/b, 8,6 x 13,5 cm); papel 

Nome do autor [Autor desconhecido]  

Entidade detentora Museu Municipal de Loulé/Centro de Documentação/Fototeca 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Código de referência PT/DJP/D/3 

Título Artigos de imprensa sobre Duarte Pacheco   

Datas 1943-1993 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 16 doc.; papel 

Âmbito e conteúdo Compreende o conjunto de artigos da imprensa diária e periódica, em 

homenagem à vida e obra do Eng. Duarte Pacheco. 

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. 



Catálogo do Arquivo Pessoal do Eng. Duarte Pacheco (1900-1943) II 

 

NARQ 33 

 

Existência e localização 

de originais 

Câmara Municipal de Loulé /Divisão de Cultura e Turismo/ Museu Municipal 

de Loulé  

Praça da República 

8104-001 Loulé, Portugal 

Tel.: 289 400 600. 

  

 
 

 

 

 


