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APRESENTAÇÃO 

 

 

A publicação deste catálogo representa o culminar das actividades desenvolvidas no âmbito do projecto co-

financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian para a recuperação, tratamento e organização do arquivo pessoal 

do Prof. Alfredo Bensaude, e teve como objectivos gerais recuperar, tratar, organizar e preservar o património 

arquivístico de valor histórico-cultural do seu arquivo pessoal, 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, higieniza-

ção, conservação e restauro, organização e descrição, segundo os princípios e técnicas arquivísticas, bem como 

todo o projecto de digitalização das unidades arquivísticas constituídas por documentos, correspondência, fotogra-

fias, cadernos manuscritos de apontamentos, trabalhos técnico-científicos elaborados no âmbito das actividades 

de investigação e da docência e recortes de imprensa sobre a sua vida e obra.  

 

O NArQ disponibiliza assim publicamente o arquivo que revela parte do percurso da vida e obra do Prof. Alfredo 

Bensaude, o fundador e primeiro director do Instituto Superior Técnico, figura incontornável da Ciência e da Cultura 

em Portugal e responsável pela criação duma “escola pública de referência” no ensino da engenharia em Portugal.  
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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, original-

mente, 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 ins-

talação: 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 habilita-

ção, 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, fotogra-

fia, registo sonoro. 
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(F) ARQUIVO PESSOAL PROF. ALFREDO BENSAUDE (1856-1941)  

 
 

I) IDENTIFICAÇÃO 
 
Código de referência: PT/ABS 
 
Título: Arquivo pessoal Alfredo Bensaude 
 
Datas: 1864-1989 
 
Dimensão e suporte: 85 doc. textuais, 30 doc. fotográficos, 3 liv., papel 
 
 
II) CONTEXTO 
 

Nome do Produtor: Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 
 

História biográfica/familiar: Alfredo Bensaude, ou Bem-Saude como, por vezes, também assinava, nasceu 

a 13 de Março de 1856 em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores.  

O pai, José Bensaude (1836-1922), integrou a primeira geração nascida nos Açores, tinha uma avidez intelec-

tual eclética: para além da grande curiosidade científica que transmitiu aos seus filhos, foi poeta e pertenceu ao 

círculo de escritores e poetas que contavam nos seus membros Antero de Quental. 

A mãe, Raquel Bensliman (1836-1934), tinha dez anos quando a família se mudou de Lagos para os Açores. 

Numa altura em que a esmagadora maioria das mulheres portuguesas era analfabeta, Raquel detinha um nível 

de instrução pouco habitual para a época.  

Bensaude foi o filho mais velho de quatro irmãos: Joaquim Bensaude (1859-1952), Esther Bensaude Oulman 

(1864-1965) e Raúl Bensaude (1866-1938).  

Numa viagem a Versalhes, de visita à irmã, Alfredo conheceu a futura esposa, irmã de Camile Oulman, seu cu-

nhado. Jeanne Oulman Bensaude (1863-1938), foi escritora de livros didácticos e infantis, alguns dos quais 

adoptados no ensino primário. Paralelamente, Jeanne Bensaude redigiu livros para a infância, com contos e 

“histórias de encantar”. Compôs uma ópera infantil inspirada na “Branca de Neve e os Sete Anões” e em histó-

rias populares francesas.  

Alfredo Bensaude e Jeanne Oulman Bensaude tiveram dois filhos: Matilde Bensaude (1890-1969), a primeira 

bióloga portuguesa, e José Emile Bensaude (1893-1992), educado na Alemanha e Suíça, emigrou para os Es-

tados Unidos onde desempenhou um papel importante no transporte transatlântico durante a II Guerra Mundial, 

nomeadamente na criação da Base das Lajes dos Açores.  

Em 1872, quando deixou São Miguel rumo à Alemanha, Alfredo Bensaude “…tinha particular interesse por coi-

sas de história natural, coligia insectos, conchas, pedras, etc.” 

Com dezasseis anos ingressou numa escola particular hebraica (Samson-Schule em Wolfenbüettel) tendo pas-

sado dois meses numa escola particular de Richmond (Inglaterra) devido a um surto de cólera.  
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Em 1874 iniciou a frequência dos preparatórios da Escola Superior de Hanôver onde aprofundou o interesse 

pelo estudo das Ciências da Terra. Em 1879 obteve o grau de engenheiro na Escola de Minas de Clausthal. 

Doutorou-se em 1881 na Universidade de Gotinga com a tese “Über den Analcim” (“Acerca da Analcima”) 

Após uma curta experiência profissional no Sul de Espanha, Alfredo Bensaude ingressou, em 1881, no Serviço 

de Minas do Ministério das Obras Públicas, Comércio, Indústria e Agricultura”, sendo destacado em 1883 para 

a Comissão Geológica.  

Em 1884, Bensaude inicia a sua carreira académica, data em que ganhou o concurso para o preenchimento de 

vaga de lente de Mineralogia e Geologia do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. 

Nos últimos meses da existência do IICL, Bensaude assumiu a direcção do Instituto, tomando algumas diligên-

cias para a reforma do ensino aí ministrado. Na sequência do convite de Brito Camacho para a reorganização 

do ensino industrial, Bensaude, então director do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, apresenta o relató-

rio preparatório da criação e definição do modelo de organização e gestão do IST. 

Como professor e director do IST, de 1911 a 1920, Bensaude encontrou a oportunidade para renovar o modelo 

de funcionamento e os métodos de ensino da engenharia em Portugal. 

Com as portas abertas pela legislação (Decreto n.º 163 de 14 de Julho de 1911), Bensaude recrutou professo-

res, nacionais e estrangeiros, cuja actividade era de reconhecida competência, sendo que alguns não estavam 

ligados ao ensino. 

Durante os dez anos seguintes lutou incansavelmente pela afirmação da instituição no panorama do Ensino 

Superior em Portugal, superando diversas dificuldades que quase levaram o Instituto ao seu encerramento. 

Bensaude pautou o mandato como director do IST através de uma luta insistente pela atribuição de instalações 

condignas para a sua Escola. Contudo a falta de verbas impediu a construção das novas instalações para as 

quais chegou a existir um projecto arquitectónico de Miguel Ventura Terra.  

Através da sua actividade académica, caracterizada por uma forte dedicação e sacrifício pessoal, como profes-

sor e director conquistou a admiração e respeito de quase todos que com ele lidaram. 

A 9 de Agosto de 1924 Alfredo Bensaude foi nomeado pelo Ministro do Comércio e Comunicações Director 

Honorário do IST, por proposta do Conselho Escolar do IST e do novo director Eduardo Ferrugento Gonçalves. 

A bibliografia científica de Bensaude não é muito vasta, mas caracteriza-se por um elevado grau de e rigor e 

profundidade. Esta relativa escassez de publicações científicas deve-se, sobretudo, ao facto de se ter preocu-

pado e dedicado, desde o início da sua carreira docente no IICL, com os aspectos pedagógicos da sua activi-

dade profissional. A organização e direcção do IST iriam tomar grande parte da sua atenção. 

Entre 1881 e 1905, os trabalhos científicos de Alfredo Bensaude versaram quase exclusivamente sobre minera-

logia e cristalóptica, nomeadamente sobre o estudo de anomalias ópticas em cristais cúbicos, uma questão que 

despertou grande interesse no final do século XIX. Muitos desses trabalhos vieram na sequência da sua tese 

de doutoramento Über den Analcim (Acerca da analcima). 
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Em 1884, submeteu a concurso, para preenchimento da vaga de lente da aula de Mineralogia e Geologia do 

Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, a dissertação Da Incongruência entre a Observação e a Teoria em 

Alguns Cristais Cúbicos.  

Durante os 26 anos (1884-1910) em que Alfredo Bensaude foi responsável pela cadeira de mineralogia e geo-

logia do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, em acumulação com o trabalho das Comissões Geológicas, 

as colecções de mineralogia e petrografia do Gabinete de Mineralogia do IICL não pararam de crescer e de ser 

estudadas, com recurso a instrumentação adequada.  

Outros temas relevantes na obra de Alfredo Bensaude foram o estudo de mineralizações de rádio e urânio, te-

mas emergentes em Portugal nos anos 20 do século XX, e de objectos pré-históricos. 

Alfredo Bensaude faleceu a 1 de Janeiro de 1941, na ilha de S. Miguel, Açores. 

 

História custodial e arquivística: O fundo de arquivo de arquivo Prof. Alfredo Bensaude estava inicialmen-

te disperso por várias entidades detentoras. O conjunto documental constituído sobretudo por documentos pro-

duzidos recebidos e acumulados no âmbito da docência e da sua actividade técnico-científica, bem como da 

Direcção do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e do Instituto Superior Técnico de Lisboa, foi transferido 

do Museu Alfredo Bensaude, onde estava inicialmente integrado no espólio pessoal do Prof. Décio Thadeu, pa-

ra o Núcleo de Arquivo em 2012. Os documentos relacionados com a formação, homenagens e com a vida 

pessoal e familiar do Prof. Alfredo Bensaude foram depositados no Núcleo de Arquivo do Instituto Superior 

Técnico, pelo bisneto e herdeiro do Prof., o Dr. Miguel António Azacarreta Y Bensaude, para efeitos de estudo, 

tratamento e difusão, no âmbito do projecto co-financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian para a recupe-

ração, tratamento e organização do arquivo pessoal do Prof. Alfredo Bensaude. Ainda no âmbito deste projec-

to, foram cedidos, a título de empréstimo, alguns documentos fotográficos por familiares do Prof. Alfredo Ben-

saude, nomeadamente pelas sobrinhas netas Patrícia Bensaude Fernandes e Hélène Oulman Mesquitela, para 

integração no arquivo digital do Prof. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: A primeira parte da documentação foi transferida em 2012, do 

Museu Alfredo Bensaude para o Núcleo de Arquivo do Instituto Superior Técnico. Um segundo conjunto, parte 

integrante do arquivo pessoal do Prof. Alfredo Bensaude, foi depositado pelo bisneto e herdeiro do referido con-

junto documental, a título provisório e sujeito às condições estabelecidas no contrato de depósito de 23 de Fe-

vereiro de 2012. 

III) CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 
Âmbito e conteúdo: O fundo compreende a documentação produzida, recebida e acumulada por Alfredo 

Bensaude, no âmbito da sua vida pessoal e familiar, da sua formação, da docência (de Mineralogia e Geolo-

gia), da sua actividade técnico-científica, da direcção do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e do Instituto 

Superior Técnico e da organização de colecções museológicas. 
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Contém documentos pessoais; correspondência; fotografias; trabalhos de divulgação técnico-científica; cader-

nos manuscritos. Adicionalmente, inclui documentos integrados postumamente no arquivo pessoal pelos seus 

familiares, em particular, recortes de imprensa. 

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 proveniên-

cias diversas. 

Sistema de organização: A organização do fundo obedeceu à natureza dos documentos, tendo sido agru-

pados em secções temático-funcionais, identificadas após uma análise prévia da documentação, designada-

mente: “Vida pessoal e familiar”, “Formação e vida académica” e “Vida profissional”. As secções subdividem-se 

nas seguintes subsecções: "Formação", "Docência e actividade técnico-científica”, “Direcção do Instituto Indus-

trial e Comercial de Lisboa e do Instituto Superior Técnico” e “Organização de colecções museológicas”.  

Houve necessidade de criar uma secção póstuma à vida do produtor, em virtude da existência de documentos 

integrados no arquivo pessoal pela família na sequência do seu falecimento.  

Cada secção é composta pelas respectivas séries documentais, ordenadas numericamente. 

O fundo é constituído por 3 secções, 4 subsecções e 9 séries documentais. 

 

IV) CONDIÇÕES DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO 
 
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 re-

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

Idioma: A documentação encontra-se, na sua maioria, na língua portuguesa; no entanto, algumas secções e 

séries documentais contêm documentos em francês, alemão e latim. 

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

cumentos já intervencionados ao nível do restauro, instalados em depósito com controlo de temperatura e hu-

midade relativa do ar.  

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

001 Lisboa, Portugal. Tel.: 218 419 807  

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

Superior Técnico. 
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V) DOCUMENTAÇÃO ASSCOCIADA 

 

Unidades de descrição relacionadas: Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico (F), Pro-

cessos individuais de docentes (SR), Processo individual de Alfredo Bensaude (DC) (PT/IST/GRL-ARH/1). 

Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico (F), Livros de actas dos órgãos de gestão (SR) 

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

Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico (F), Copiadores de correspondência (SR) 

(PT/IST/ADBS-INV/1). 

Nota de publicação:  

COMISSÃO DO CENTENÁRIO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO – A Génese do Técnico: Alfredo Ben-

saude. Lisboa: Althum.com, 2010. ISBN 978-989-683-008-3 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO – Notas histórico-pedagógicas por Alfredo Bensaude. Lisboa: IST PRESS, 

2000. ISBN: 972-8469-29-2 

 

VI) CONTROLO DA DESCRIÇÃO 

 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Catarina Abranches 

Regras ou convenções:  

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivís-

tica: 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 Ar-

quivos Nacionais/Torre do Tombo, 2004.  

DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS - Orientações Para a Descrição Arquivística. 2ª Versão. Lisboa: DGARQ, 

2007. 

NP 405-1:1994 – Informação e Documentação. Referências bibliográficas. Parte 1. Lisboa: IPQ; CT7 

NP 4041:2005 – Informação e Documentação. Terminologia arquivística: conceitos básicos. Lisboa: IPQ; CT7 

 

Data da descrição: 2010 a 2011 
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Título Vida pessoal e familiar 

Código de referência PT/ABS/A 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 30 doc. fotográficos (positivos, papel), 18 doc. textuais; papel 

Datas 1864-1866 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Âmbito e conteúdo Compreende fotografias e documentos relativos à vida pessoal e familiar de 

Alfredo Bensaude, durante o qual viveu na Ilha de S. Miguel, Açores. 

  

Título Fotografias 

Código de referência PT/ABS/A/1 

Datas 1873-1941 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 30 doc. fotográficos (positivos, papel) 

Âmbito e conteúdo Contém cartões de visita; retratos individuais; retratos de grupo com familiares e 

amigos.  

Condições de acesso Regime de acesso generalizado e livre, no âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude ao lado de sua mãe, Raquel Bensaude  

Código de referência PT/ABS/A/1/1 

Datas [c.1864]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 11,7 x 17,4 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Fotografia de família: Alfredo, José, Esther, Raquel e Joaquim Bensaude  

Código de referência PT/ABS/A/1/2 

Datas [1866] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 16,1 x 11 cm) 
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Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude aquando da sua estada na Alemanha  

Código de referência PT/ABS/A/1/3 

Nível de descrição Documento simples 

Datas [1872] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, sépia, 6,3 x 10,5 cm) 

Nome do autor Tilemann, B. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude aquando da sua estada na Alemanha  

Código de referência PT/ABS/A/1/4 

Datas 1873-12-24 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, sépia, 6,3 x 10 cm) 

Nome do autor Sternitzky, A. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Fotografia de família [da esquerda para a direita]: Joaquim, Alfredo, José, 

Esther, Raquel e Raul Bensaude  

Código de referência PT/ABS/A/1/5 

Datas [c.1875-1880]   

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 29,6 x 42 cm) 

Nome do autor Höffert, W. 

Entidade detentora Fernandes, Patrícia Bensaude, 1938- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Título Retrato de Alfredo Bensaude em Clausthal, na Alemanha    

Código de referência PT/ABS/A/1/6 

Datas [c.1877]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, sépia, 6,2 x 10 cm) 

Nome do autor Zirkler, Fr. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude aquando sua estada em Clausthal, na Ale-

manha   

Código de referência PT/ABS/A/1/7 

Datas [c.1879]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, sépia, 6,1 x 10 cm) 

Nome do autor Zirkler, Fr. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude aquando da sua estada na Alemanha  

Código de referência PT/ABS/A/1/8 

Datas [c.1881]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 6,4 x 10,5 cm) 

Nome do autor Georg, Michel 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de José Bensaude, pai de Alfredo Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/9 

Datas 1889 

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 17,8 x 23,8 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Fotografia de família [da esquerda para a direita]: Esther, Raquel, Alfredo, 

Joaquim, José e Raul Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/10 

Datas [c.1890]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 29,6 x 42 cm) 

Nome do autor Hawkins, C. 

Entidade detentora Fernandes, Patrícia Bensaude, 1938- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Os filhos de Alfredo Bensaude, Mathilde e José Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/11 

Datas [c.1895]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, sépia, 10 x 6 cm) 

Nome do autor Bobone, Augusto 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo Bensaude e os filhos, José e Mathilde Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/12 

Datas [c. 1897-1899]  

Nível de descrição Documento simples 

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

Nome do autor Vidal & Fonseca 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Título Alfredo Bensaude e familiares nos Açores      

Código de referência PT/ABS/A/1/13 

Datas 191[-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 28,9 x 22,9 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Fotografia de família: Esther, Alfredo, Raquel, Joaquim, José, Raul, Matilde 

e José Paul Bensaude, na casa de S. Miguel, Açores   

Código de referência PT/ABS/A/1/14 

Datas [c.1909-1914]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 27 x 19 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo Bensaude no seu atelier de violaria     

Código de referência PT/ABS/A/1/15 

Datas [c.1914]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 21,6 x 16,4 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo Bensaude com o neto José Maria na sua casa da Lapa, Lisboa   

Código de referência PT/ABS/A/1/16 

Datas [c.1922]  

Nível de descrição Documento simples 



Catálogo do Arquivo Pessoal Prof. Alfredo Bensaude (1856-1941) 

 

 

NARQ 16 

 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 14,9 x 10 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de família [da esquerda para a direita]: Raul, Alfredo, Raquel, Joa-

quim e Esther Bensaude    

Código de referência PT/ABS/A/1/17 

Datas [c.1934-1941] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 24 x 18,2 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo Bensaude com o neto José Maria     

Código de referência PT/ABS/A/1/18 

Datas [c.1923] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 13,7 x 8,6 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Raquel Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/19 

Datas 1926 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 2 doc. fotográficos (positivos, papel, p/b, 13,7 x 10,6 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Título Jane Bensaude com os netos Raquel e Miguel Bensaude    

Código de referência PT/ABS/A/1/20 

Datas [c.1931]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 13,5 x 8,6 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo e Jane Bensaude na sua casa de S. Miguel, Açores    

Código de referência PT/ABS/A/1/21 

Datas 1936-04-[--?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 8,5 x 11 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo Bensaude com o neto José Maria      

Código de referência PT/ABS/A/1/22 

Datas [c.1940] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 13,6 x 8,5 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Alfredo e Jane Bensaude com o neto José Maria e amigos   

Código de referência PT/ABS/A/1/23 

Datas [c.1940]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 13,7 x 8,5 cm) 
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Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/24 

Datas [c.1940]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 27 x 19 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Alfredo Bensaude     

Código de referência PT/ABS/A/1/25 

Datas [c.1940]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 11,8 x 8,5 cm)  

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título [Da esquerda para a direita] Alfredo, Joaquim e Raul Bensaude  

Código de referência PT/ABS/A/1/26 

Datas [c.1940]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 23,5 x 17,5 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Raul Bensaude  
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Código de referência PT/ABS/A/1/27 

Datas [c.1940]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 19,4 x 25,5 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato de Raquel Bensaude   

Código de referência PT/ABS/A/1/28 

Datas [c.1940]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 11,7 x 8,6 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Casa de S. Miguel, Açores (actual sede da Fábrica de Tabaco Micaelense)  

Código de referência PT/ABS/A/1/29 

Datas [c.1941]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 14 x 9 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Retrato a óleo de Alfredo Bensaude (1918), da autoria de Ricardo Bensau-

de  

Código de referência PT/ABS/A/1/30 

Datas [s.d]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 8,7 x 13,8 cm) 

Nome do autor [Autor desconhecido] 
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Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Photo de Madame Esther Oulman Bensaude  

Código de referência PT/ABS/A/1/31 

Datas 1964  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. fotográfico (positivo, papel, p/b, 9,1 x 13,5 cm) 

Nome do autor Novaes, Horácio, 1910-1988 

Entidade detentora Mesquitela, Hélène Oulman, 1919- 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Documentos pessoais 

Código de referência PT/ABS/A/2 

Datas 1880-1941 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 10 doc. textuais; papel 

Âmbito e conteúdo Contém certidões, certificados, condecorações, diplomas, atestado e relação de 

bens. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

  

Título Nomeação de Cavaleiro da Ordem de Santiago do mérito científico, literá-

rio e artístico  

Código de referência PT/ABS/A/2/1 

Datas 1880-02-03-1882-02-05  

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 2 doc. (3 f., ms., A4); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Inclui a carta de nomeação do Ministério do Reino e o respetivo diploma. 

Idioma Português 
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Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Certidão do termo de nascimento de Alfredo Bensaude  

Código de referência PT/ABS/A/2/2 

Datas 1883-10-27-1883-10-30  

Nível de descrição Documento composto 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Atestado de comportamento moral e civil     

Código de referência PT/ABS/A/2/10 

Datas 1884-08-12  

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Cópia 

Âmbito e conteúdo Atestado, emitido pelo Regedor da freguesia de S. Mamede, do "[...] óptimo 

comportamento moral e civil [...]" de Alfredo Bensaude.    

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Requerimento para emissão de cópia do despacho de admissão ao servi-

ço do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria como Enge-

nheiro Civil  

Código de referência PT/ABS/A/2/9 

Datas 1884-08-20  

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 
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Âmbito e conteúdo Requerimento dirigido à Repartição Central do Ministério das Obras Públicas, 

Comércio e Indústria. Inclui, no verso, a cópia do despacho de admissão ao 

serviço do referido Ministério.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título 

Código de referência 

Certificado de dispensa para o recrutamento do exército e armada 

PT/ABS/A/2/3 

Datas 1884-08-30  

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Requerimento de Alfredo Bensaude, dirigido ao Presidente da Câmara de Ponta 

Delgada, a solicitar que “[…] lhe mande certificar se está sujeito ao recrutamen-

to do exército e armada, para que deverá ter sido recenseado nos de 1877 ou 

1878 por ter nascido em 1856”. Inclui, no verso, o respectivo certificado em 

como "não se acha inscrito no recenseamento".   

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Requerimento para isenção do serviço militar    

Código de referência PT/ABS/A/2/8 

Datas 1884-12-01  

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Requerimento de José Bensaude, pai de Alfredo Bensaude, dirigido ao Sr. Go-

vernador Civil de Ponta Delgada para emissão de certificado em como Alfredo 

Bensaude se acha isento do serviço militar " [...] por ter pago o preço da sua 

remissão a dinheiro em conformidade com a Lei de 15 de Junho de 1882, visto 

que não fora recenseado em tempo devido. [...]."   

Idioma Português 
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Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Diploma da Academia de Ciências de Lisboa     

Código de referência PT/ABS/A/2/11 

Datas 1888-06-03-1889-08-22  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., ms., A3); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Idioma Latim 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Bom 

  

Título Diploma do grau de Oficial da Academia  

Código de referência PT/ABS/A/2/7 

Datas 1890-02-22  

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Diploma atribuído pelo Ministério da Instrução Pública e das Belas-Artes da 

República Francesa.  

Idioma Francês 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título República portuguesa: Diploma de Funções Públicas   

Código de referência PT/ABS/A/2/6 

Datas 1925-06-25-1925-07-13 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 f., imp. e ms., A3); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Idioma Português 

Características físicas e Razoável 
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requisitos técnicos 

  

Título Cálculo para equiparação das ofertas feitas pelo Sr. Dr. Alfredo Bensaude 

e sua Esposa a seus filhos, até 31 de maio de 1938  

Código de referência PT/ABS/A/2/4 

Datas 1938-08-29 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (4 p., ms., A4); papel. 

Entidade detentora Universidade dos Açores 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Inclui a “ (…) exposição e os conselhos dados pelo Sr. Dr. Alfredo Bensaude e 

por sua Esposa a seus filhos quando fizeram o seu testamento, em Lisboa, em 

Maio de 1935 (…) ”. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

Existência e localização 

de originais 

Universidade dos Açores/Serviços de Documentação 

Campus de Ponta Delgada 

Apartado 1422 

PT – 9501-801 Ponta Delgada 

Açores, Portugal 

Tel.: (+351) 296 650 000 

  

Título Relação dos bens deixados pelo Sr. Dr. Alfredo Bensaude, viúvo que foi de 

D. Jane Eleonore Oulman Bensaude, e falecido […] em 1 de Janeiro de 

1941 

Código de referência PT/ABS/A/2/5 

Datas 1941-01-25 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Universidade dos Açores 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Inclui a relação dos bens mobiliários, dos créditos e dos bens imobiliários. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Existência e localização 

de originais 

Universidade dos Açores/Serviços de Documentação 

Campus de Ponta Delgada 

Apartado 1422 

PT – 9501-801 Ponta Delgada 

Açores, Portugal 

Tel.: (+351) 296 650 000 

  

Título Homenagem a Alfredo Bensaude 

Código de referência PT/ABS/A/3 

Datas 1924 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 14 doc. textuais; papel 

Âmbito e conteúdo Contém cartas, telegramas, discursos e mensagens, endereçados e dirigidos a 

Alfredo Bensaude por colegas e amigos, no âmbito da sessão solene de home-

nagem, organizada e promovida por professores do Instituto Superior Técnico, 

pouco depois de ter requerido a sua aposentação do lugar de professor e direc-

tor daquele Instituto. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

  

Título Carta de José Caetano V. Pacheco do Canto e Castro    

Código de referência PT/ABS/A/3/1 

Datas 1924-07-11  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (2 p., ms., A4); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Carta a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de homena-

gem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior Téc-

nico. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Título Carta do Eng.º Duarte Ressano Garcia   

Código de referência PT/ABS/A/3/2 

Datas 1924-07-12 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Carta a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de homena-

gem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior Téc-

nico.  

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Ao Excellentíssimo Senhor Doutor Alfredo Bensaude: homenagem dos 

seus discípulos    

Código de referência PT/ABS/A/3/6 

Datas 1924-07-12  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 pt. (1 doc., 8 f., imp. e ms., A4, pergaminho) 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Documento de homenagem elaborado pelos professores do Instituto Superior 

Técnico que promoveram a sessão de homenagem a Alfredo Bensaude. 

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama de António Menano 

Código de referência PT/ABS/A/3/7 

Datas 1924-07-12 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 
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Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama de Artur M. [...]  

Código de referência PT/ABS/A/3/8 

Datas 1924-07-12 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama de Miguel Sebag  

Código de referência PT/ABS/A/3/9 

Datas 1924-07-12 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama do aluno Vasconcelos Mello  
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Código de referência PT/ABS/A/3/10 

Datas 1924-07-12 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama de Abel, Meidões e Alves, Chefes dos Trabalhos Práticos de 

química, electricidade e caminhos-de-ferro 

Código de referência PT/ABS/A/3/12 

Datas 1924-07-12 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Carta de A. Martins Rodrigues     

Código de referência PT/ABS/A/3/3 

Datas 1924-07-14  

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Carta enviada a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de 
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homenagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Supe-

rior Técnico. 

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Carta de Brito Camacho dirigida a Aboim Inglez  

Código de referência PT/ABS/A/3/5 

Datas 1924-07-16 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Carta a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de homena-

gem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior Téc-

nico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama de João Augusto Ferreira Costa Júnior  

Código de referência PT/ABS/A/3/11 

Datas 1924-07-17 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais  

Código de referência PT/ABS/A/3/13 
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Datas 1924-07-18 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Telegrama de Lago Cerqueira  

Código de referência PT/ABS/A/3/14 

Datas 1924-07-18 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A5); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Telegrama a comunicar a impossibilidade de comparência no banquete de ho-

menagem a Alfredo Bensaude, promovido por professores do Instituto Superior 

Técnico.   

Idioma Português  

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Carta do arquitecto Porfírio Pardal Monteiro  

Código de referência PT/ABS/A/3/15 

Datas 1924-07-18 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Carta de homenagem a Alfredo Bensaude e testemunho da " [...] admiração e 

grande respeito pelas suas raras qualidades de homem e de mestre [...] ".  

Idioma Português  
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Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Recortes de imprensa 

Código de referência PT/ABS/A/4 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 4 doc. textuais; papel 

Datas 1924-07-19 – 1924-07-30 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Âmbito e conteúdo Contém recortes de imprensa sobre a vida e obra de Alfredo Bensaude. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do detentor. 

  

Título Formação e vida académica 

Código de referência PT/ABS/B 

Nível de descrição Secção 

Datas 1879-1884 

Dimensão e suporte 4 doc. textuais; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Âmbito e conteúdo Compreende um conjunto de documentos relativos à vida estudantil de Alfredo 

Bensaude na Universidade de Gotinga. Inclui certificados de habilitações e um 

caderno manuscrito de apontamentos da disciplina da Mineralogia.  

  

Título Certificado de habilitações do curso de Engenharia de Minas, da Academia 

Real de Minas de Clausthal, da Universidade de Gotinga 

Código de referência PT/ABS/B/1 

Datas 1879-10-14-1884-08-18  

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 2 doc. (4 f., ms., A4); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original e cópia 

Âmbito e conteúdo Inclui o descritivo das disciplinas, as respectivas qualificações e a cópia traduzi-

da e autenticada para a língua portuguesa.   
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Idioma Alemão, Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Diploma de licenciatura em Ciências Naturais  

Código de referência PT/ABS/B/2 

Datas 1879-10-30 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (1 f., imp. e ms., A2); papel. 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Diploma atribuído pela Universidade de Gotinga e assinado por Theodore Le-

ber.   

Idioma Latim 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título N.º1: Mineralogie    

Código de referência PT/ABS/B/3 

Datas 1879-1880 

Nível de descrição Documento simples 

Datas 1879-1880 

Dimensão e suporte 1 doc.  (70 f. ms, 16 x 9,7 cm); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Livro com apontamentos manuscritos no âmbito da disciplina de Mineralogia, 

leccionada pelo Prof. Leklein na Universidade de Gotinga.   

Idioma Alemão 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Vida profissional 

Código de referência PT/ABS/C 

Nível de descrição Secção 

Datas 1879-1884 

Dimensão e suporte 32 doc. textuais; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 
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Âmbito e conteúdo Compreende a documentação produzida e acumulada no decurso das activida-

des de docência no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, de actividades 

técnico científicas nas áreas da engenharia de minas, mineralogia e da petro-

grafia e no exercício do cargo de director do Instituto Industrial e Comercial de 

Lisboa e, posteriormente, do Instituto Superior Técnico.  

  

Título Docência e actividade técnico-científica 

Código de referência PT/ABS/C-A 

Datas 1883-[192-?] 

Nível de descrição Subsecção 

Dimensão e suporte 14 doc. textuais, 2 liv; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

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

vida académica e profissional, enquanto professor das cadeiras de Mineralogia 

e de Geologia do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e no decurso da sua 

actividade como engenheiro de minas, mineralogista e petrógrafo. Inclui parece-

res e relatórios técnicos, trabalhos técnico-científicos e cadernos manuscritos 

com notas e observações decorrentes da investigação em torno de minerais.  

  

  

Título Diploma de provimento no lugar de lente catedrático da cadeira de minera-

logia e geologia do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa 

Código de referência PT/ABS/C-A/1 

Datas 1888-06-03-1889-08-22 

Nível de descrição Documento simples 

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

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Diploma emitido pelo Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria na 

sequência do concurso em que foi nomeado, por decreto de nove de Junho de 

1885, provisoriamente para o lugar de professor da oitava cadeira do Curso 

Superior de Comércio (Mineralogia e Geologia Aplicadas e Elementos de Geo-

grafia Física). 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Título Trabalhos técnico-científicos 

Código de referência PT/ABS/C-A/2 

Datas 1883-[192-?] 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 13 doc. textuais; papel 

Âmbito e conteúdo Contém pareceres e trabalhos técnico-científicos sobre minerais de Portugal, 

alguns em fase adiantada de revisão gráfica, utilizados também como suporte 

às aulas. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

  

Título Cópia do parecer sobre os jazigos de manganez de Ciudad Real por Alfre-

do Bensaude 

Código de referência PT/ABS/C-A/2/8 

Datas 1883 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Parecer elaborado no âmbito da actividade como engenheiro de minas no Sul 

de Espanha. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Notas sobre minerais portugueses 

Código de referência PT/ABS/C-A/2/9 

Datas [188-?] 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Inclui notas e observações sobre a fenacite (Sabugal), a hemimorfita da Mina 

dos Algases (Portel), a blenda esférica da Mina do Braçal (Albergaria-a-Velha), 

a philipsite (Lisboa), a celadonite (Lisboa), a evansite (Melgaço) e a smithronite. 
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Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Rochas da Serra de Cintra   

Código de referência PT/ABS/C-A/2/11 

Datas 1883-05-09 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações manuscritas sobre a morfologia e propriedades de rochas 

da Serra de Sintra. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Parecer sobre a criação dum Instituto de Vulcanologia em Portugal 

Código de referência PT/ABS/C-A/2/12 

Datas [c. 1890] 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Parecer dirigido ao Sr. Ministro da Instrução Pública, na sequência da sua parti-

cipação na sessão conjunta de sócios da Academia das Ciências de Berlim, de 

Munique e de S. Petersburgo, em que a Academia de Berlim apresentou o pro-

jecto de promover a organização de institutos especializados para o estudo dos 

problemas relacionados com a Vulcanologia. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Proposta de lei para exploração de minérios de urânio    

Código de referência PT/ABS/C-A/2/1 

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (6 f., A4); papel. 
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Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Proposta de lei apresentada por Alfredo Bensaude ao Parlamento, para que a 

exploração das minas de urânio, ou de quaisquer outras substâncias com pro-

priedades radioactivas, contribua para o Laboratório de Radioactividade do 

Instituto Superior Técnico mediante um pequeno imposto sobre o minério expor-

tado em bruto ou em primeira concentração composta. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Trifilina de Mangualde      

Código de referência PT/ABS/C-A/2/2 

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre a morfologia, propriedades ópticas e composição 

química da Trifilina de Mangualde.     

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Grenat  melanite de Cintra: Quinta do Marquez  de Vianna    

Código de referência PT/ABS/C-A/2/3 

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (7 p., A4); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre a morfologia, propriedades ópticas e composição 

química da Granada de Sintra.     

Idioma Francês 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Idocrase de Cintra        

Código de referência PT/ABS/C-A/2/4 
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Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre a morfologia, propriedades ópticas e composição 

química da Idocrase de Sintra.    

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Notes a études sur les minérieux du Portugal     

Outras formas de título Notas para o estudo de minerais de Portugal 

Código de referência PT/ABS/C-A/2/5    

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre a morfologia e propriedades de minerais de Portu-

gal. 

Idioma Francês 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Vesuvanite de Cintra: Gisement  

Outras formas de título Vesuvanite de Sintra: Jazigo 

Código de referência PT/ABS/C-A/2/6    

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (9 f., A4); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre a morfologia, propriedades ópticas e composição 

química da Vesuvanite de Sintra.    

Idioma Francês 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 
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Título Notas sobre a Granada de Cintra  

Código de referência PT/ABS/C-A/2/7    

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre a morfologia, propriedades ópticas e composição 

química da Granada de Sintra.    

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Carta relacionada com o meteorito de Gaffete 

Código de referência PT/ABS/C-A/2/10    

Datas [192-?]  

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 2 doc. (2 f., A5); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Inclui em anexo um questionário sobre a queda do meteorito.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Cadernos manuscritos 

Código de referência PT/ABS/C-A/3 

Datas 1888-1890 

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 2 liv.; papel 

Âmbito e conteúdo Cadernos com notas e observações manuscritas sobre rochas de Sintra e sobre 

amostras do meteorito ferro-niquélico de Ponte de Lima 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

  

Título Sintra: rochas  
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Código de referência PT/ABS/C-A/3/1   

Datas 1888 

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (19 f. ms., 10, 5 x 15, 5 cm); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas manuscritas sobre alguns dos minerais existentes na localidade de Sin-

tra. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Observações originais   

Código de referência PT/ABS/C-A/3/2   

Datas 1890  

Nível de descrição Unidade de instalação 

Dimensão e suporte 1 liv. (51 f., ms., 20 x 15,5 cm); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Notas manuscritas sobre observações microscópicas de amostras do meteorito 

ferro-niquélico de Ponte de Lima. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título A Direcção do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e do Instituto 

Superior Técnico 

Código de referência PT/ABS/C-B 

Datas 1911-1917 

Nível de descrição Subsecção 

Dimensão e suporte 12 doc. textuais; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Âmbito e conteúdo Compreende a documentação produzida, recebida e acumulada no cargo de 

Director do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e do Instituto Superior 

Técnico. Inclui estudos, relatórios e pareceres. 

Unidades de descrição 

relacionadas 

Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico (F), Livros de actas 

dos órgãos de gestão (SR) (PT/IST/PGE-DAP/1). 

Relação complementar: Portugal, Instituto Superior Técnico (F), Copiadores de 
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correspondência (SR) (PT/IST/ADBS-INV/1). 

  

Título Estudos, relatórios e pareceres 

Código de referência PT/ABS/C-B/1 

Datas [1911] - 1917  

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 12 doc textuais.; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Âmbito e conteúdo Contém inquéritos; relatórios sobre a organização e gestão do IST; projectos de 

organização de cursos; pareceres e exposições escritas sobre legislação do 

Ensino Superior. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

  

Título Inquérito aos antigos alumnos diplomados pelo Instituto Industrial e 

Commercial de Lisboa destinados a recolher dados experimentaes para 

uma reforma futura d’este estabelecimento 

Código de referência PT/ABS/C-B/1/10    

Datas [1911] 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 2 doc. (16 p., A4); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Inquéritos para aferição da qualidade global do ensino do Curso Industrial Supe-

rior, elaborados nos últimos meses de existência do Instituto Industrial e Co-

mercial de Lisboa, quando Bensaude assumiu a direcção do Instituto. Inclui uma 

exposição escrita do antigo aluno Alberto George Potier. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título As últimas reformas 

Código de referência PT/ABS/C-B/1/1    

Datas [1911]  

Nível de descrição Documento simples 
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Dimensão e suporte 1 doc. (66 p., A4); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Relatório preparatório (versão não definitiva) da criação e definição do modelo 

de organização e gestão do IST, elaborado na sequência do convite de Brito 

Camacho para a reorganização do ensino industrial.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Ordenados e recrutamento do professorado e lei das acumulações   

Código de referência PT/ABS/C-B/1/2    

Datas [Post. 1911] -1915 

Nível de descrição Documento composto 

Dimensão e suporte 2 doc. (12 f., A4); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Reflexões e parecer sobre o processo de retribuição dos professores do Institu-

to Superior Técnico, em comparação com os professores da Universidade de 

Lisboa, e sobre o projecto de lei das acumulações de serviço, apresentado no 

Parlamento, segundo o qual “ (…) os ordenados máximos dos professores não 

poderão exceder á quantia de dois contos de reis anuaes (…)”.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Carta dirigida ao Ministro da Instrução Pública sobre a Lei n.º 465, de 29 de 

Setembro de 1915  

Código de referência PT/ABS/C-B/1/3    

Datas 1915-10-06 

Nível de descrição Documento simples 

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

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Exposição dirigida ao Sr. Ministro da Instrução Pública, na sequência da publi-

cação da Lei n.º 465, de 19 de Setembro de 1915, que previa a concessão de 

equivalência aos cursos do Instituto Superior Técnico a alunos provenientes do 

Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e da Escola de Construções, Indústria 
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e Comércio, com formação inferior relativamente aos cursos ministrados pelo 

IST. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Observações ao parecer n.º 223, p.3 

Código de referência PT/ABS/C-B/1/5    

Datas [1915] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (7 f., A4); papel. 

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Reflexões em torno de parecer onde é argumentado que o curso geral do Insti-

tuto Superior Técnico está mal organizado. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Questões a resolver no IST submetidas a S. Ex.ª o Ministro da Instrução 

Pública 

Código de referência PT/ABS/C-B/1/6    

Datas [c. 1917] 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Proposta de remodelação do Instituto Superior Técnico. Inclui as modificações 

sugeridas; considerações sobre a integração do Instituto na Universidade; pro-

posta de supressão do lugar de Chefe de laboratório de Química Geral. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Parecer da Comissão Pedagógica de Engenharia Civil  

Código de referência PT/ABS/C-B/1/7    

Datas 1917-07-04 
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Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Parecer sobre a questão do ensino da arquitectura e das Construções Civis no 

IST.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Sobre a organização do curso de arquitectura (ou curso de engenheiros-

arquitectos) 

Código de referência PT/ABS/C-B/1/8    

Datas [post. 1911] 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Projecto de organização do curso, das respectivas cadeiras, das lições por 

semana e das matérias a professar. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Sobre a organização dos cursos de Engenharia de Máquinas e Electricida-

de    

Código de referência PT/ABS/C-B/1/9    

Nível de descrição Documento simples 

Datas 1917-07-14 

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

Tradição documental Original  

Âmbito e conteúdo Projecto de remodelação do curso. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Projecto de estatutos da União Nacional de Professores do Ensino Superi-
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or   

Código de referência PT/ABS/C-B/1/11    

Datas 1917-07-14 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Organização de colecções museológicas 

Código de referência PT/ABS/C-C 

Datas [1911] - [1921] 

Nível de descrição Subsecção 

Dimensão e suporte 4 doc.; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Âmbito e conteúdo Compreende um conjunto de trabalhos elaborados no âmbito da actividade da 

organização e ordenação de minerais da Colecção do Instituto Superior Técni-

co. 

  

Título Trabalhos sobre colecções museológicas 

Código de referência PT/ABS/C-C/1 

Datas [1911] - [1921?]  

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 4 doc. textuais; papel 

Âmbito e conteúdo Contém trabalhos manuscritos e esboços de desenhos sobre os minerais da 

Colecção do Instituto Superior Técnico e sobre a organização e ordenação de 

colecções museológicas de mineralogia. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 

  

Título Organização Geral do Museu de Jazigos Minerais de Portugal   

Código de referência PT/ABS/C-C/1/1   

Datas [1911] 
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Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (12 f., A4); papel  

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Estudo e proposta da organização de uma colecção pedagógica (composta 

pelas colecções geológica e minero-económica) e duma colecção para o públi-

co em geral.  

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Colecção de minerais do Instituto Superior Técnico: Quartzo de Viariz  

Código de referência PT/ABS/C-C/1/2   

Datas [1921?] 

Nível de descrição Documento simples 

Dimensão e suporte 1 doc. (12 f., A4); papel  

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre exemplares pertencentes à colecção de minerais do 

IST, provenientes da mina de urânio de Viariz (Baião), constituídos por grupos 

de cristais de quartzo defumado 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Wernarite do Monte da Coitada: Monforte 

Código de referência PT/ABS/C-C/1/3   

Datas [1921?] 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre uma série de amostras, pertencentes à colecção de 

minerais do IST, constituídas essencialmente por granadas. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Documentos sobre o ordenamento de alguns minerais uraníferos do IST 
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Código de referência PT/ABS/C-C/1/4   

Datas [1921?] 

Nível de descrição Documento simples 

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

Tradição documental Original 

Âmbito e conteúdo Notas e observações sobre amostras, de minerais de urânio, pertencentes à 

colecção do IST. 

Idioma Português 

Características físicas e 

requisitos técnicos 

Razoável 

  

Título Homenagens póstumas 

Código de referência PT/ABS/D 

Datas 1949-1989 

Nível de descrição Secção 

Dimensão e suporte 1 u.i.; papel 

Nome do Produtor Bensaude, Alfredo. 1856-1941, professor 

Âmbito e conteúdo Compreende um conjunto de recortes de imprensa publicados na sequência de 

homenagens póstumas à vida e obra de Alfredo Bensaude. 

  

Título Recortes de imprensa 

Código de referência PT/ABS/D/1 

Datas 1949-1989  

Nível de descrição Série 

Dimensão e suporte 22 doc.; papel 

Entidade detentora Bensaude, Miguel António Azcarreta, 1952- 

Âmbito e conteúdo Contém recortes de imprensa sobre as homenagens prestadas postumamente, 

nomeadamente, sobre a inauguração do busto do Prof. Alfredo Bensaude no 

átrio do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico. 

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

âmbito da legislação em vigor.  

Condições de reprodu-

ção 

Reprodução sujeita a fundamento, destino e compromisso de utilização pelo 

requerente e dependente de autorização prévia do Instituto Superior Técnico. 
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