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Inventário 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA 

Título: Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa 

Datas extremas: 1557/06/17-1970/07/05 

Datas predominantes: 1836-1932 

Nível de descrição: Fundo 

Dimensão e suporte: 264 livros, 1 caixa; papel 

Nome do(s) produtor(es): Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa 

História custodial e arquivística: A documentação que constitui este Fundo foi 

transferida a 18 de Fevereiro de 2010 para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo com 

o objectivo de ser tratada arquivisticamente e posteriormente digitalizada. Com o 

término destas acções a documentação em causa voltou para a instituição produtora, a 

Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa. 

À excepção de uma caixa todas as unidades de instalação têm formato de livro apesar de 

nem todos originalmente serem livros, ou seja, existem diversos volumes, 

principalmente no que respeita a correspondência recebida, nos quais a documentação 

foi reunida e posteriormente cosida formando códices factícios. Esta realidade originou 

que, por vezes, a documentação não esteja por ordem cronológica. Seguidamente foram 

dadas cotas a todos os livros, sendo posteriormente divididos fisicamente, ou seja, a 

primeira divisão tratada arquivisticamente por este inventário corresponde aos livros 

desde a Constituição da Academia de Belas-Artes de Lisboa até à constituição da 

Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa, sendo que a segunda divisão retrata 

desde esta última até à actualidade. Esta divisão dos livros originou a não sequência 

total das cotas – depois da cota 3-D-SEC.266 encontramos a cota 3-C-SEC.282. Estas 

cotas e respectivos livros existem, somente estão separados fisicamente, pois 

correspondem à Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa.  

Por sua vez, dentro dos livros estudados existe uma divisão resultante do tamanho dos 

livros, ou seja, alguns livros têm um tamanho considerável, tendo sido desta forma 

colocados numa estante com uma maior volumetria – a coluna 3 estante D –, o que 

originou que a primeira letra da referência da cota não esteja por ordem relativamente 

ao último número da mesma cota, ou seja, as cotas foram atribuídas consoante as 

estantes, sendo estas constituídas por três divisórias na horizontal, as quais 
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correspondem aos números 1, 2 e 3 e quatro divisórias na vertical, às quais 

correspondem as letras A, B, C e D. 

 

                     1                     2                     3  

1-A-SEC.1 a 1-A-SEC.39 2-A-SEC.74 a 2-A-

SEC.102 

3-A-SEC.168 a 3-A-

SEC.195 

 

A 

1-B-SEC.40 a 1-B-SEC.55 2-B-SEC.103 a 2-B-

SEC.136 

3-B-SEC.196 a 3-B-

SEC.218 

 

B 

1-C-SEC.56 a 1-C-SEC.73 2-C-SEC.137 a 1-C-

SEC.167 

3-C-SEC.243 a 1-C-

SEC.282 

 

C 

 3-D-SEC.226 a 3-D-

SEC.242;  

3-D-SEC.283 a 3-D-

SEC.299;  

3-D-VV.101 

 

D 

 

 

Âmbito e conteúdo: Constituído maioritariamente por livros que reflectem as 

principais actividades da Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa ao longo dos 

anos. 

Avaliação, selecção e eliminação: Devido ao valor histórico e ao testemunho 

patrimonial, a documentação referente a este Fundo não está sujeita a eliminação. 

Incorporações: Fundo aberto. 

Sistema de organização: Este trabalho de descrição arquivística respeitou os princípios 

da proveniência e da ordem original da documentação que foi recebida para ser tratada, 

sendo que a organização dos três níveis - das secções, das séries e dos documentos 

compostos - deste inventário foram realizados intelectualmente. 

Encontra-se organizado em nove secções: Constituição, organização e legislação, 

Expediente, Contabilidade, Recursos Humanos, Inventário, Actividades, Prémios, 

Publicações, Aquisição e doação de documentação. 

A organização desta documentação foi estruturada em níveis hierárquicos que se 

relacionam entre si, sendo que os níveis de descrição são determinados pelos níveis de 

organização. 
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Idioma/Escrita: Português; espanhol; italiano; francês; inglês; alemão. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

Localização de originais: Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa 

Existência de cópias: Arquivo Nacional da Torre do Tombo - reprodução digital 

disponível em:  

http://digitarq.dgarq.gov.pt/default.aspx?page=listShow&searchMode=as&sort=id&ord

er=ASC&offset=1 

Nota do arquivista: Descrição realizada por Carla Susana Pinto Botelho Freire, a partir 

da consulta dos documentos físicos, no âmbito da realização do relatório de estágio para 

a obtenção do grau de Mestre em Ciências da Documentação e Informação - vertente 

arquivística, ao abrigo do protocolo entre a Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/default.aspx?page=listShow&searchMode=as&sort=id&order=ASC&offset=1
http://digitarq.dgarq.gov.pt/default.aspx?page=listShow&searchMode=as&sort=id&order=ASC&offset=1
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A 

Título: Constituição, organização e legislação 

Datas extremas: 1836/11/09-1931/10/19 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 49 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Constituído por livros de teor legislativo e administrativo.  

Sistema de organização: Esta secção contém as seguintes séries: Actas, Decretos, 

Portarias e ofícios, Portarias do Governo aos lentes, Portarias, Índice de actas, 

Regulamentos, Concursos, Expediente, Correspondência, Propostas e ofícios, Propostas 

e ofícios dirigidos ao Governo, Minutas, Correspondência expedida, Registo de 

correspondência recebida, Registo de correspondência expedida, Registo de 

correspondência recebida e expedida. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001 

Título: Actas 

Datas extremas: 1836/11/09-1931/10/19 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 25 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Livros de conferências ordinárias e extraordinárias. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00001 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1836/11/09-1837/12/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 148 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): José da Costa Sequeira (secretário) 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 

 

 

Página 6 de 157 

 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 1 e termina com o registo número 77; aprovações; despesas, podendo-se dar 

como exemplo informação sobre pagamentos a funcionários; relações de objectos; 

pedidos de explicação; referência a Decretos; propostas sobre os serviços a prestar nas 

aulas; eleições de docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação manchada, colada, riscada a lápis. 

Cota actual: 1-A-SEC.6 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00002 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1838/01/12-1839/12/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 155 fólios (8 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): José da Costa Sequeira (secretário) 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 78 e termina com o registo número 145; reuniões de docentes; referência a 

Decretos; concursos, podendo-se dar como exemplo informações sobre docentes 

substitutos da Aula de pintura; eleições de membros da Academia; aprovações; 

suspensão de docentes; relações de objectos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação manchada. 

Cota actual: 1-A-SEC.7 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00003 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1838/10/31-1843/12/15 

Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: 236 fólios (4 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): José da Costa Sequeira (secretário) 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 113 e termina com o registo número 221; sem registo de numeração em 

algumas actas; aprovações; justificações de não comparência; ofícios do Ministério do 

Reino; requerimentos, podendo-se dar como exemplo informações sobre concursos; 

referência a Decretos; pedidos de esclarecimento; informações sobre 171 obras do 

Convento de Xabregas; pedido do Ministério do Reino de um relatório sobre os estudos 

do ano lectivo 1839 a 1840 e respectivo mapa estatístico. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação manchada; riscada a lápis. 

Cota actual: 1-A-SEC.8   

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00004 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1844/01/15-1850/12/21 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 188 fólios (8 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): José da Costa Sequeira (secretário); Francisco Marques 

Mateus (secretário). 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 222 e termina com o registo número 331; informações, podendo-se dar como 

exemplo informações sobre um pedido de disponibilização de um terreno; deliberações; 

requerimentos; documentação sobre cópias de pinturas; relatório da comissão de contas; 

referência a Decretos e Portarias. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada com fita-cola; capa danificada; 

livro descosido; documentação manchada, colada, solta. 

Cota actual: 1-A-SEC.9 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00005 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1845/10/15-1858/12/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 210 fólios (6 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Francisco Marques Mateus (secretário) 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 244 e termina com o registo número 477; concursos, podendo-se dar como 

exemplo informações sobre o concurso da disciplina de Desenho Histórico; despesas; 

relações de entrada de objectos; substituição de docentes; informações sobre o pedido 

do Marquês de Pombal, da restituição da estátua “Rio Tejo”, a qual pertenceu ao seu 

avô; orçamentos; deliberações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; livro 

descosido; documentação manchada, rasgada, solta, riscada a lápis. 

Cota actual: 1-A-SEC.12 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00006 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1845/11/08-1857/02/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 136 fólios; papel.  

Nome do(s) produtor(es): Comissão Administrativa (autor) 

Âmbito e conteúdo: Documentação sem registo de numeração; relações de receitas e 

despesas, podendo-se dar como exemplo descrições de quantias existentes em cofre; 

despesas da Casa Pia de Lisboa; despesas com os funcionários e respectivos ordenados 

ou com a Oficina de Estamparia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.14 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 

 

 

Página 9 de 157 

 

Notas: As folhas numeradas originalmente têm uma falha de numeração. Falta o 

número 112.  

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00007 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1851/01/03-1856/12/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 193 fólios (6 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Francisco Marques Mateus (secretário) 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 332 e termina com o registo número 450; referência a Decretos e Portarias; 

votações; editais; informações, podendo-se dar como exemplo o concurso da disciplina 

de Pintura de Paisagem ou o incumprimento de entrega de material; despesas; 

requerimentos; estatutos da Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada com fita-cola; capa danificada; 

livro descosido; documentação manchada, furada, solta, rasgada, colada. 

Cota actual: 1-A-SEC.10 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00008 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1857/01/30-1862/12/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 192 fólios (6 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Francisco Marques Mateus (secretário) 

Âmbito e conteúdo: Livro das conferências ordinárias; tem início com o registo 

número 451 e termina com o registo número 566; informações; referência a Decretos e 

Portarias; deliberações; relatórios de obras e respectiva votação; obtenção de graus 

académicos; despesas, podendo-se dar como exemplo informações sobre a aprovação 

das contas de 1860; substituição de docentes; exposições. 

Idioma/Escrita: Português  
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Características físicas e requisitos técnicos: Lombada com fita-cola; capa danificada; 

livro descosido; documentação manchada, rasgada, solta. 

Cota actual: 1-A-SEC.11 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.13 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00009 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1857/04/16-1867/01/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 147 fólios (86 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão Administrativa (autor) 

Âmbito e conteúdo: Documentação sem registo de numeração; relações de receitas e 

despesas, podendo-se dar como exemplo descrições de quantias existentes em cofre; 

despesas com os funcionários e respectivos ordenados ou com a Oficina de Estamparia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada e com fita-cola.  

Cota actual: 1-A-SEC.15 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00010 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1875/11/10-1876/03/12 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 100 fólios (43 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Francisco Marques Mateus (secretário) 

Âmbito e conteúdo: Documentação da Comissão nomeada por Decreto de 10 de 

Novembro de 1875 para propor a reforma do ensino das Belas-Artes; plano para a 

organização dos museus e do serviço dos Monumentos Históricos e da Arqueologia. 

Encerramento da Comissão devido à mesma ter sido dissolvida. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.22 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 

 

 

Página 11 de 157 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00011 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1879/10/20-1881/04/13 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 130 fólios (122 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): António Alberto Nunez e José António, Conselho de 

Administração e Aperfeiçoamento - Conselho Escolar (autor)  

Âmbito e conteúdo: Sem registo de numeração; distribuição de verbas, podendo-se dar 

como exemplo informações sobre compras de material ou pagamento de vencimentos; 

tomadas de posse. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; livro descosido e 

com fita-cola; documentação colada, manchada. 

Cota actual: 3-B-SEC.217 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00012 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1883/03/07-1910/11/08 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 250 fólios (61 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Sem registo de numeração; documentos apensos sobre as bases 

para um projecto de lei de protecção artística para a inventariação das obras de arte 

existentes em Portugal; relações sobre funcionários e nomeações; propostas; reuniões, 

podendo-se dar como exemplo informações sobre a impossibilidade de comparência do 

Visconde de Castilho por se encontrar de serviço na Torre do Tombo; deliberações; 

votações; prémio Lupi. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada e com fita-cola; livro 

descosido; documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 1-A-SEC.18 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00013 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1883/06/19-1902/02/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 150 fólios (18 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho de Administração e Aperfeiçoamento - Conselho 

Escolar (autor) 

Âmbito e conteúdo: Sem registo de numeração; projecto de regulamento; propostas; 

despesas; reproduções em gesso; assinaturas de obras; comparação e apresentação de 

orçamentos; apresentação de contas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 3-B-SEC.218 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00014 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1893/04/11-1898/02/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 140 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Sem registo de numeração; contém recortes de jornais no fim do 

livro, podendo-se dar como exemplo, recortes do “Diário de Notícias” de 26 de Outubro 

de 1893; projecto de regulamento; aprovação de vogais; preocupação com o património 

histórico português. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-C-SEC.257 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00015 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1900/01/10-1906/04/18 

Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: 47 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Sem registo de numeração; tem início com a acta da sessão de 

instalação do Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes. Apenso, informa-se que 

faltam as sessões de 2 de Maio, 6 de Junho, 4 de Julho e 21 de Novembro de 1906; 

preocupações sobre a conservação dos monumentos nacionais; classificação de 

monumentos nacionais; regulamentos; deliberações; restauros; pedidos diversos, 

podendo-se dar como exemplo, um pedido da Real Associação dos Arquitectos Civis e 

Arqueólogos Portugueses para a consideração da Igreja de Jesus de Setúbal como 

Monumento Nacional.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; livro descosido. 

Cota actual: 3-D-SEC.259 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00016 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1900/06/07-1907/10/16 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 105 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a acta número 1, sem referência de numeração ao 

terminar. Preocupações sobre os monumentos nacionais; lista dos monumentos 

nacionais; classificação de monumentos nacionais; demolição da porta do arco da 

Cidade de Viseu; obras da Câmara Municipal de Lisboa; orçamentos; projecto sobre a 

instalação da cadeia civil de Tomar; monumentos que carecem de obras, análise de 

projectos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 3-D-SEC.260 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.265 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00017 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1902/04/08-1911/06/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 148 fólios (106 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão Executiva (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início no registo número 1 e termina com o registo número 

124; deliberações; votações; despesas sobre por exemplo a aquisição de material para a 

Academia; pedidos, podendo-se dar como exemplo informações sobre pedidos de 

entrega de pinturas do Museu Nacional para adornarem os paços de Belém; exposições; 

classificação de objectos de arte. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação colada. 

Cota actual: 1-A-SEC.19 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.21 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00018 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1911/06/01-1931/10/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 431 fólios (58 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 17; informações sobre a Assembleia Geral da Academia; eleições e nomeação 

de vogais; referência a Decretos e Portarias; questões sobre obras de arte; livros a serem 

publicados; encomenda de quatro pinturas de D. Maria I a Pompeu Batoni; votações; 

obras realizadas na Sé de Lisboa; receitas; exposições; Museu da Academia das 

Ciências de Lisboa; Museu Nacional de Arte Antiga; fresco da Igreja de São Francisco 

do Porto. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada e com fita-cola; 

documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-A-SEC.180   



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00019 

Título: Livro de Actas  

Datas extremas: 1911/06/10-1917/12/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 96 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão Executiva (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 77; despesas; orçamentos para avaliação de objectos de arte ou de viagens, 

aquisições; projectos, podendo-se dar como exemplo informações sobre verbetes 

referentes ao catálogo da sessão de pintura do Museu de Arte Antiga; votações; legado 

do Visconde de Valmor; informações sobre aquisição de duas pinturas do pintor Leal da 

Câmara, para serem incorporados no Museu de Arte Antiga; preocupação com o estado 

do património português. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 3-A-SEC.181 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00020 

Título: Livro de Actas  

Datas extremas: 1911/07/10-1914/07/17 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 159 fólios (3 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a acta número 1 e termina com a acta número 60. 

Preocupação com os monumentos nacionais; legislação; classificação de monumentos 

nacionais; conservação; desaparecimento de monumentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.261 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.265 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00021 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1914/08/07-1921/01/04 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 110 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a acta número 61 e termina com a acta número 

141. Preocupações com os monumentos nacionais; livros; obras; orçamentos; 

monumentos em mau estado de conservação; propostas; túmulo de Garrett; igreja de 

São Francisco em Évora – relatório. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; livro 

descosido; documentação rasgada. 

Cota actual: 3-D-SEC.262 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.265 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00022 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1918/01/05-1929/05/02 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 127 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão Executiva (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 78 e termina com o registo 

número 171; em fólios soltos está uma lista de medalhas portuguesas e estrangeiras 

existentes no Museu Nacional de Arte Antiga e enviadas ao Museu Nacional de Arte 

Contemporânea; cadernos de índices, podendo-se dar como exemplo documentação 

sobre índice de livros de actas por localidade; relação das obras de Arte Moderna 

existentes no Museu Nacional de Arte Antiga e enviadas ao Museu Nacional de Arte 

Contemporânea. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-A-SEC.183 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00023 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1921/01/07-1924/05/16 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 96 fólios; papel 

 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a acta número 142 e termina com a acta número 

190. Preocupações com os monumentos nacionais; monumentos em mau estado de 

conservação; obras; orçamentos; conservação de monumentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; 

documentação manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.263 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.266 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00024 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1924/04/23-1925/03/13 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 12 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a acta número 191 e termina com a acta número 

206. Preocupações com os monumentos nacionais; monumentos em mau estado de 

conservação; obras; conservação de monumentos nacionais; estudos, podendo-se dar 

como exemplo do Mosteiro da Encarnação das Comendadeiras de São Bento de Avis – 

Lisboa; diversas propostas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.264 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.266 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Actas 

Documento Composto: Livro de Actas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/001/00025 

Título: Livro de Actas 

Datas extremas: 1929/07/24-1931/10/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 22 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão Executiva (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 172 e termina com o registo 

número 187; índice do livro com a descrição dos principais assuntos; classificação de 

monumentos nacionais; vendas; solicitações, podendo-se dar como exemplo 

informações sobre a troca de pinturas; reparação de património arquitectónico; 

pensionistas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-A-SEC.185 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Decretos, Portarias e ofícios 

Documento Composto: Registo de Decretos, Portarias e ofícios 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/002 

Título: Decretos, Portarias e ofícios 

Datas extremas: 1836/11/09-1840/12/30 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação legislativa e administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/002/00001 

Título: Registo de Decretos, Portarias e ofícios  

Datas extremas: 1836/11/09-1840/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 151 fólios (4 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de cópia; documentação recebida maioritariamente do 

Ministério do Reino; índices de Decretos; Portarias; participações; aprovações; pedidos, 

podendo-se dar como exemplo documentação sobre o pedido de aumento de 

funcionários ou documentação acerca de objectos destinados à Academia; referência a 

Decretos; pedidos de informação diversos; exames de material.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação manchada. 

Cota actual: 1-A-SEC.5 

 

 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias do Governo aos lentes 

Documento Composto: Registo de Portarias do Governo aos lentes 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/003 

Título: Portarias do Governo aos lentes 

Datas extremas: 1836/12/03-1887/12/31 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 4 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação legislativa e administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/003/00001 

Título: Registo de Portarias do Governo aos lentes - Volume I 

Datas extremas: 1836/12/03-1868/08/31  

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 610 fólios (14 em branco); papel  

Âmbito e conteúdo: Despachos; folhas de ordenados; Portarias.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 1-C-SEC.59 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/003/00002 

Título: Registo de Portarias do Governo aos lentes - Volume II 

Datas extremas: 1837/01/03-1847/12/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 788 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Informações; declarações; pagamentos de direitos de mercê; 

relações de despesas; Portarias; comunicações.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, 

colada, solta. 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias do Governo aos lentes 

Documento Composto: Registo de Portarias do Governo aos lentes 
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Cota actual: 1-C-SEC.60 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/003/00003 

Título: Registo de Portarias do Governo aos lentes - Volume III 

Datas extremas: 1848/02/08-1865/12/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 739 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Portarias; informações; declarações; relações, podendo-se dar 

como exemplo documentação sobre funcionários ou talões de cautelas; comunicações; 

regulamento provisório para a Oficina de Estamparia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, com 

fita-cola. 

Cota actual: 1-C-SEC.61 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/003/00004 

Título: Registo de Portarias do Governo aos lentes - Volume IV 

Datas extremas: 1866/02/03-1877/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 712 fólios (6 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Decretos; Portarias; cópias de actas; regulamentos sobre o 

Conselho de Administração e de Aperfeiçoamento (Conselho Escolar); informações; 

mapas, podendo-se dar como exemplo documentação sobre o mapa estatístico das aulas 

diurnas; instruções regulamentares; ordens de pagamento; notas de despesa; convites; 

programas da exposição internacional de belas artes de Munique de 1883; relações de 

objectos; livro de instruções e modelos para o processo das contas dos estabelecimentos 

e repartições dependentes do Ministério do Reino, referente à portaria de 30 de Maio de 

1885, ou ainda livro de instruções para o processo das folhas dos vencimentos dos 

docentes e demais funcionários das diversas repartições e estabelecimentos dependentes 

do Ministério do Reino, da portaria de 30 de Novembro de 1886; declarações; recortes 

de jornais do “Diário Popular”. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias do Governo aos lentes 

Documento Composto: Registo de Portarias do Governo aos lentes 
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Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, 

cortada, solta. 

Cota actual: 1-C-SEC.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias 

Documento Composto: Livro de Portarias 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004 

Título: Portarias 

Datas extremas: 1841/01/21-1853/12/28 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 13 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação legislativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00001 

Título: Livro de Portarias 

Datas extremas: 1841/01/21-1841/12/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 20 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 41; contém, no final do 

livro, um índice dos ofícios enviados pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.24 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00002 

Título: Livro de Portarias 

Datas extremas: 1842/02/11-1842/11/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 22 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 51; contém, no final do 

livro, um índice dos ofícios enviados pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino; 

índice com a matéria de 53 ofícios e Portarias. 

Idioma/Escrita: Português  



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias 

Documento Composto: Livro de Portarias 
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Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.23 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00003 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1843/01/19-1843/12/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 25 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 56; contém, no final do 

livro um índice das Portarias.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.25 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00004 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1844/01/03-1844/06/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 29 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1, não tendo registo de término; índice no final do livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.26 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00005 

Título: Livro de Portarias 

Datas extremas: 1845/08/09-1845/12/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 26 fólios; papel 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias 

Documento Composto: Livro de Portarias 
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Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 70; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.27 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00006 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1846/01/05-1846/12/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 23 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 50; índice no final do 

livro. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 1-A-SEC.28 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00007 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1847/01/05-1847/12/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 13 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 30; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.29 

 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias 

Documento Composto: Livro de Portarias 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00008 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1848/02/01-1848/12/27 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 22 fólios (3 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 35; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.30 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00009 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1849/01/09-1849/10/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 10 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 18; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.31 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00010 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1850/01/10-1850/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 13 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 35; índice no princípio do 

livro. 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias 

Documento Composto: Livro de Portarias 
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Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.32 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00011 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1851/01/29-1851/11/27 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 23 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 40; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.33 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00012 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1852/01/10-1852/12/16 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 24 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 47; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 1-A-SEC.34 

 

 

 

 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Portarias 

Documento Composto: Livro de Portarias 

 

Página 28 de 157 

 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/004/00013 

Título: Livro de Portarias  

Datas extremas: 1853/01/06-1853/12/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 14 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de descrição de Portarias; tem início com o registo de 

entrada número 1 e termina com o registo de entrada número 36; índice no final do 

livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-A-SEC.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Constituição, organização e legislação 

Série: Índice de actas 

Documento Composto: Livro de índice de actas 

 

Página 29 de 157 

 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/005 

Título: Índice de actas  

Datas extremas: 1841/01/21-1853/12/28 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 4 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Listas metódicas por ordem cronológica. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/005/00001 

Título: Livro de índice de actas  

Datas extremas: 1845/00/00-1859/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 32 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a índices; tem início com o registo 

número 244 e termina com o com o registo número 499. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 1-A-SEC.13 

Unidades de descrição relacionadas: 1-A-SEC.6; 1-A-SEC.7; 1-A-SEC.8; 1-A-

SEC.9; 1-A-SEC.10; 1-A-SEC.11; 1-A-SEC.12 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/005/00002 

Título: Livro de índice de actas 

Datas extremas: 1902/04/08-1911/06/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 18 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão Executiva (autor) 
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Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 124; esforço para a obtenção de mais pinturas e uma estátua para o Museu, 

provenientes dos Paços de São Vicente; comunicações; resolução sobre a disciplina de 

Gravura e Talha; prémio Anunciação; venda de objectos; pedidos, podendo-se dar como 

exemplo o pedido de Leite de Vasconcelos para que fosse transferido um vaso etrusco 

do Museu Nacional para o Museu Etnológico. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Livro parcialmente descosido.  

Cota actual: 1-A-SEC.21 

Unidade de descrição relacionada: 1-A-SEC.19 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/005/00003 

Título: Livro de índice de actas 

Datas extremas: 1911/07/10-1921/10/11 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 91 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o índice número 1 e termina com o índice número 

156; resumo de actas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-D-SEC.265 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.260; 3-D-SEC.261; 3-D-SEC.262 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/005/00004 

Título: Livro de índice de actas 

Datas extremas: 1921/11/08-1925/03/13 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 34 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 
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Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 157 e termina com o registo 

número 206; resumo de actas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.266 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.263; 3-D-SEC.264 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/006 

Título: Regulamentos  

Datas extremas: 1877/03/17-1895/07/19 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa e legislativa. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/006/00001 

Título: Projectos de regulamentos  

Datas extremas: 1877/03/17-1895/07/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 383 fólios (7 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Programas para concursos da Academia e Escola de Belas-Artes; 

instruções para os pensionistas de pintura de paisagens em países estrangeiros; projectos 

de regulamentos; tabelas de regulamentos e regulamentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada, manchada. 

Cota actual: 2-A-SEC.76 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/007 

Título: Concursos  

Datas extremas: 1912/08/01-1912/08/21 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/A/007/00001 

Título: Actas de concurso 

Datas extremas: 1912/08/01-1912/08/21 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 112 fólios (102 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Concurso para provimento de um lugar no Museu Etnológico 

Português; tem início com o registo número 1 e termina com o registo número 4. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.182 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B 

Título: Expediente 

Datas extremas: 1821/07/28-1932/04/16 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 74 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Estão incluídos nesta secção dois livros em branco que têm a 

designação “Livro de correspondência com diversos”. Constituído por livros 

maioritariamente administrativos. 

Sistema de organização: Esta secção contém as seguintes séries: Correspondência, 

Propostas e ofícios, Propostas e ofícios dirigidos ao Governo, Minutas, Correspondência 

expedida, Registo de correspondência recebida, Registo de correspondência expedida, 

Registo de correspondência recebida e expedida. 

Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol; italiano; inglês; alemão. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Título: Livro de correspondência com diversos 

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 2-A-SEC.89 

 

Título: Livro de correspondência com diversos 

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 2-A-SEC.90 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001 

Título: Correspondência 

Datas extremas: 1912/08/01-1932/03/07 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 29 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação maioritariamente administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 
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Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol; italiano; inglês; alemão. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00001 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1821/07/28-1939/09/26 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 227 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (destinatário) 

Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os monumentos nacionais. 

Contém recortes de jornais; plantas arquitectónicas da Sinagoga de Tomar, do castelo da 

Amieira ou do castelo de Ourém; ofícios; fotografias, podendo-se dar como exemplo 

fotografias sobre o padrão do Arco do Cego - Lisboa; minutas; inventários; consultas; 

Portarias; registos de monumentos nacionais; relações; concursos; registo de 

correspondência recebida; propostas; pareceres; actas; legislação estrangeira. 

Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.244 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00002 

Título: Correspondência recebida - Volume I 

Datas extremas: 1822/04/04-1902/02/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 640 fólios (221 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Marquez de Souza Holstein (autor) 

Âmbito e conteúdo: Correspondência de carácter confidencial sobre docentes; boletins 

do Ministério dos Negócios do Reino – repartição de Contabilidade; ofícios; relações de 

fotografias e respectivos custos ou de ferramentas de escultura distribuídas pelos 

funcionários; facturas; orçamentos; Diário do Governo (31/05/1862); regulamentos de 

exposições, podendo-se dar como exemplo documentação sobre o regulamento da 

exposição nacional de artistas vivos de 1873, ou o regulamento das exposições gerais 
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das belas artes, no Rio de Janeiro - Brasil, de 20 Julho de 1893; programas de 

concursos, podendo-se dar como exemplo documentação sobre o Programa 

Internacional para uma nova fachada do “duomo di Milano” ou sobre o testamento de 

Simão José da Luz Soriano, falecido em 18 de Agosto de 1891; convite para participar 

na exposição geral de belas artes - Setembro de 1894; documentos de contabilidade; 

requerimentos. 

Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol; italiano; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

rasgada, solta, colada, com fita-cola. 

Cota actual: 3-A-SEC.172 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00003 

Título: Correspondência recebida - Volume I 

Datas extremas: 1826/10/17-1869/02/25 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 927 fólios (1 em branco); papel.  

Nome do(s) produtor(es): João José Ferreira de Louza (autor) 

Âmbito e conteúdo: Documentação do director aos lentes; editais; programas de 

concursos, podendo-se dar como exemplo documentação sobre o Diário do Governo 

número 96, de 25 de Abril de 1849; programa da exposição industrial da Associação 

Industrial Portuense do ano de 1861; comunicações; apontamentos. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

rasgada, colada, manchada. 

Cota actual: 1-B-SEC.48 

Notas: Os fólios número 233, 234 e 556 não existem. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00004 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1834/10/23-1904/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 311 fólios; papel 
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Nome do(s) produtor(es): Abade de Castro (autor); António Domingos Sequeira 

(autor); António Ramalho (autor) 

Âmbito e conteúdo: Sátira sobre o pintor António Manoel da Fonseca; cópias de actas; 

circulares; convites; bilhetes-postais; desenhos, podendo-se dar como exemplo desenhos 

à pena - alegoria à filha bastarda de Alberto de Oliveira do grupo do Leão; registo de 

telegramas; processos; atestados; Decretos; recibos; inventários; relações; informações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação em mau estado de 

conservação - rasgada, manchada, cortada, solta, com fita-cola. 

Cota actual: 1-C-SEC.64 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00005 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1837/02/21-1899/02/25 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 526 fólios (62 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Mapa das diferentes temperaturas marcadas pelo termómetro 

centígrado e pelo higrómetro de Lausanne nas cinco salas da galeria nacional de pintura 

nos anos de 1869, 1870 e 1871, tendo início a 1 de Agosto de 1869 e terminando a 31 

de Dezembro de 1872; livro de receitas e despesas da Academia em conta-corrente com 

a Caixa Geral de Depósitos; rol de livros entregues à Academia de Belas-Artes de 

Lisboa pela Comissão dos Depósitos das Livrarias dos Extintos Conventos para ficarem 

provisoriamente na mesma Academia; relações; propostas; relações da colecção do 

Museu da Academia de Belas-Artes; registo dos Decretos, Portarias e ofícios dirigidos à 

Academia de Belas-Artes; minutas; acção de investigação de paternidade ilegítima 

relativa ao Visconde de Valmor; concursos e respectivos programas; diploma da 

medalha da Academia; regulamento de conferências; pareceres; inventário das estampas 

da Academia de Belas-Artes. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

rasgada, manchada, cortada, solta, com fita-cola. 

Cota actual: 1-C-SEC.63 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00006 

Título: Correspondência recebida - Volume II  

Datas extremas: 1845/10/15-1911/10/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 496 fólios (123 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Regulamento das Conferências da Academia Real de Belas-Artes 

de Lisboa, com 12 artigos, de 15 de Outubro de 1845; ofícios; relações sobre pinturas 

ou relações sobre os funcionários do Museu Nacional de Belas Artes; regulamentos de 

conferências; tabelas de despesas; orientações de estilos de arte; comunicações, 

podendo-se dar como exemplo documentação para o secretário da Academia do Porto; 

informações; descrição de pinturas; contabilidade (gratificações aos funcionários do 

Museu Nacional de Belas Artes); requerimentos; programa da disciplina de 

Ornamentação Arquitectónica. 

Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol; alemão. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta, colada. 

Cota actual: 3-A-SEC.173 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00007 

Título: Correspondência recebida - Volume II 

Datas extremas: 1856/03/01-1880/05/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 550 fólios (9 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Recibos; facturas; relações sobre funcionários que rebateram os 

seus salários adiantados ou sobre folhas de ponto dos salários vencidos; contas de 

exposições; orçamentos; acórdão do Conselho do Tribunal de Contas; relações de 

despesa; ofícios. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; documentação rasgada, 

colada, furada, manchada. 

Cota actual: 1-B-SEC.54 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00008 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1862/05/12-1911/03/06 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 440 fólios (8 em branco); papel  

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (destinatário) 

Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os monumentos nacionais; 

ofícios; recibos; orçamentos; relações de desenhos enviados ao Conselho dos 

Monumentos Nacionaes; ordem de serviço; recortes de jornais; parecer; desenhos; 

fotografias; telegramas. Tem início com o processo número 63 relativo a Grijó e termina 

com o processo número 158 relativo à Lousã. Informações sobre o seguinte património: 

Grijó: Mosteiro; 

Guarda: Sé; 

Horta: Convento dos Jesuítas; 

Leça do Balio: Mosteiro; 

Leiria: Capela de São Pedro; Castelo; Sé; 

Lisboa: arsenal do exército; Capela de Bartolomeu Joanes; Castelo de São Jorge; 

Convento do Carmo; Convento do Coração de Jesus; Convento das Francesinhas; 

Convento dos Jerónimos; Convento de Santa Ana; Igreja da Conceição Velha; Igreja da 

Graça; Igreja da Madre de Deus; Igreja da Penha de França; Igreja de Santa Engrácia; 

Igreja dos Sujos; Escola Médica; Estátua equestre de D. José I; Mausoléu de Almeida 

Garrett; Memória do Chão Salgado em Belém; Monumento dos Restauradores; 

Monumento a Sousa Martins; Muralhas de D. Fernando; Paço da Ajuda; Palácio da 

Justiça; Palácio do Marquez da Foz; Praça do Comercio; Sé de Lisboa; Torre de Belém; 

Lorvão: Mosteiro; 

Louriçal: Igreja do Convento do Louriçal;  

Lorvão: Castelo. 

Idioma/Escrita: Português  
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Características físicas e requisitos técnicos: Capa em mau estado de conservação; 

documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-D-SEC.241 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.291 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00009 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1865/07/10-1916/02/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 339 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Augusto Filipe Simões (autor); Rafael Bordalo Pinheiro 

(autor); Luiz Chavier da Costa (autor). 

Âmbito e conteúdo: Apontamentos de aquisição de livros e de obras de arte; 

reproduções zincográficas; comunicações; relações de pinturas destinadas ao Museu 

Machado de Castro - Coimbra; comunicações; conferências da instalação e abertura do 

Museu Nacional de Belas Artes; mapas, podendo-se dar como exemplo documentação 

sobre pensionistas do Estado em países estrangeiros; convites para a homenagem a 

Afonso Lopes Vieira - poeta português. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, 

cortada, com fita-cola. 

Cota actual: 1-C-SEC.66 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00010 

Título: Correspondência recebida - Volume IV 

Datas extremas: 1870/12/31-1874/12/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 804 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Pedido de informações; certificados; ofícios; relações, podendo-se 

dar como exemplo documentação sobre suspensão de alunos; apontamentos; convites; 

telegramas; regulamento provisório para a biblioteca da Academia; fotografias; 
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requerimentos; regras da exposição Internacional de Londres de 1873 (regras para a 

recepção de bens estrangeiros e coloniais); suplementos. 

Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 1-B-SEC.51 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00011 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1873/04/29-1932/01/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 510 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Relações de entrada e saída de objectos do Museu de Arte Antiga 

e do Museu de Arte Contemporânea; facturas; cartões postais; certificados de garantia; 

requisições de objectos; relações de aquisições de pinturas; guias de depósito; notas de 

despesas; documentação referente ao serviço nocturno da biblioteca da Academia. 

Idioma/Escrita: Português; alemão; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-B-SEC.197 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00012 

Título: Correspondência recebida - Volume III  

Datas extremas: 1874/11/05-1880/07/12 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 706 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificados; comunicações; ofícios; programas, podendo-se dar 

como exemplo documentação sobre as disciplinas de História Geral e Estética e de 

História da Arte; memorando; cartões; relações de objectos; plantas arquitectónicas, do 

templo de “S. Maria del Fiore”; índice de documentos; convites; relações de suspensão 

de alunos; pedido de informações. 

Idioma/Escrita: Português; francês; inglês; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 1-B-SEC.50 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00013 

Título: Correspondência recebida - Volume II 

Datas extremas: 1880/04/01-1923/12/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 723 fólios (8 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Orçamento das despesas calculadas para a organização do Museu 

de Arqueologia - Lisboa, relativas ao ano económico de 1880-1881; documentação 

sobre a coordenação sistemática dos monumentos descobertos e coligidos no Algarve 

por Sebastião Philippes Martins Estácio da Veiga, encarregado da mencionada 

organização por ofício do Ministério dos Negócios do Reino de 1 de Abril de 1880; 

relações de objectos emprestados; convites; recibos; ofícios; cartões; programas de 

exposições e de concursos; descrição de facturas; comunicações; telegramas; folhas de 

liquidação; pedido de informações. 

Idioma/Escrita: Português; francês; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 1-B-SEC.49 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00014 

Título: Correspondência recebida - Volume I 

Datas extremas: 1881/05/19-1882/11/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 494 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Comunicações; relações, podendo-se dar como exemplo 

documentação sobre funcionários ou ainda relações de fotografias; actas; apontamentos 

de programas de disciplinas; recibos; cartões postais; orçamento de despesas; brochura 

do Conselho dos Monumentos Nacionaes - subsídios para a classificação; telegramas; 

exposições - arte ornamental em Lisboa.   

Idioma/Escrita: Português; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta, colada, 

furada, manchada. 

Cota actual: 1-B-SEC.53 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00015 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1882/02/10-1925/12/13 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 539 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (destinatário) 

Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os monumentos nacionais. 

Questionário sobre os monumentos nacionais; relações, podendo-se dar como exemplo 

documentação sobre ofícios em resposta a questionários ou sobre os objectos 

pertencentes à antiga Comissão dos Monumentos Nacionaes; vales postais; ordem de 

serviços; informações; pareceres; propostas de lei; comunicações; relatórios dos 

serviços prestados pela União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo; 

recortes de jornais; plantas arquitectónicas; telegramas.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

solta, rasgada, colada. 

Cota actual: 3-C-SEC.243 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00016 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1882/02/13-1911/02/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 428 fólios (4 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (destinatário) 

Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os monumentos nacionais; 

telegramas; relações de obras de arte e de monumentos; documentos de despesas; 

ordens de serviço; plantas de edifícios; reparações em monumentos; recortes de jornais; 

relatórios; bilhete-postal. Tem início com o processo número 102 relativo a Mafra e 

termina com o processo número 21 relativo a Viseu. 

 



Secção: Expediente 

Série: Correspondência 

Documento Composto: Correspondência recebida 

 

Página 44 de 157 

 

Mafra: Convento da Igreja de Santo André; 

Maia: Igreja Paroquial de Aguas Santas; 

Marco de Canaveses: Igreja Paroquial de Alpendurada;  

Praça de Marvão; 

Estrada de Santarém a Peniche (km 34) – Mouraria do Rei ou Arco do Rei; 

Monção do Moinho: Igreja Matriz; 

Moncorvo: Igreja Matriz; 

Monforte: Ponte sobre o Aviz; 

Nabância: Ruínas; 

Noudar: Castelo; 

Óbidos: Pelourinho; 

Odivelas: Mosteiro de S. Dinis;  

Oeiras: Mosaico Romano; 

Paço de Sousa: Mosteiro; 

Paço de Ferreira: Mosteiro de São Pedro de Ferreira; 

Palmela: Castelo; 

Paredes da Beira: Igreja; 

Pedroso: Igreja; 

Ponte de Lima: Ponte sobre o Lima; 

Porto: Convento de Santa Clara; Igreja de Cedofeita; Hospital Geral de Santo António; 

Monumento do Mindelo; Sé Episcopal; Torre de Pedro Sem (Torre do Palácio dos 

Terenas); 

Povoa do Varzim: Castelo; 

Povos: Pelourinho; 

Queluz: Paço; 

Sabugal: Castelo; 

Sacavém: Igreja; 

Santarém: Capela da Piedade; Convento de Santa Clara; Convento de São Francisco; 

Igreja da Graça; Igreja de São João de Alporão; Igreja Matriz; Torre das Cabaças; 

Santo Tirso: Claustro da Igreja Matriz; 

São João de Tarouca: Igreja Matriz; 
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Setúbal; Igreja Matriz; Igreja Santa Maria da Graça; 

Tomar: Castelo de Gualdim Pais; Convento de Cristo; Igreja Santa Iria; Igreja Santa 

Maria dos Olivais; Igreja São João Baptista; Padrão de Nuno Alvares Pereira; Ruínas de 

Nabância;  

 Trafaria: Capela; 

Tralhariz - Carrazeda de Ansiães: Ruínas romanas da quinta da Ribeira; 

Viana do Alentejo: Castelo; Igreja de São Cláudio;  

Viana do Castelo: Igreja de São Domingos; Muralhas; Torre de Santa Ana; 

São Miguel de Vila Boa: Capela de Nossa Senhora da Esperança; 

Vila do Conde: Igreja Matriz; 

Vila Nova de Foz Côa: Igreja Matriz; 

Vila Real de Trás os Montes: Capela de São Braz;  

Vila Velha de Ródão: Pelourinho; 

Vila do Paraíso: Igreja Matriz; 

Vilela: Mosteiro; 

Viseu: Porta do arco das antigas muralhas; Sé de Viseu. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada e com fita-cola; 

documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-D-SEC.242 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.291 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00017 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1882/03/01-1903/12/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 342 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (destinatário) 
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Âmbito e conteúdo: Ofícios; comunicações; cartões; relações sobre um livro de 

fotografias ou sobre funcionários e respectivos vencimentos; circulares; ordens de 

serviço. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 3-C-SEC.246 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00018 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1882/03/02-1911/03/14 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 553 fólios (1 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (destinatário) 

Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os monumentos nacionais; plantas 

arquitectónicas; índices de obras de arte; recortes de jornais do “Diário de Noticias”; 

cartões postais; fotografias da Igreja de Santa Cruz em Coimbra; pareceres; telegramas; 

ordens de serviço. Tem início com o processo número 1 relativo a Abrantes e termina 

com o processo número 63 relativo ao Fundão. Informações sobre o seguinte 

património: 

Abrantes: Igreja de São Vicente Mártir; Igreja de Santa Maria do Castelo; 

Albergaria-a-Velha: Lapide; 

Alandroal: Castelo; 

Alcobaça: Convento; Mosaico romano da Freguesia de Cós; 

Alenquer: Igreja de Santa Maria da Várzea;  

Amarante: Igreja de São Lourenço; 

Anciães: Igreja de São João; 

Areias de Vilar: Igreja; 

Aveiro: Convento das Carmelitas; Cruzeiro de Nossa Senhora da Glória;  

Avir: Igreja; 

Azurara: Igreja Paroquial; 
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Batalha: Igreja Matriz; Mosteiro;  

Beja: Igreja de Nossa Senhora da Conceição;  

Boche: Igreja;  

Braga: Castelo; São Cristóvão de Rio Mau; São Pedro de Rates; Sé;  

Bragança: Antiga casa da Câmara; peças de artilharia; Torre;  

Caminha: Igreja Matriz;  

Campo Maior: Castelo; 

Vila de Óbidos: Castelo; Cruzeiro;   

Castro de Avelãs: Mosteiro; 

Cete: Mosteiro;  

Cidadelhe: Igreja da Cidade; Capela de São Sebastião; 

Coimbra: Convento de Santa Clara; Convento de São Marcos (freguesia de São 

Silvestre); Igreja de Santa Cruz; Igreja de São Bento; Igreja de São Tiago; Mosteiro de 

Santa Maria de Chelas; Sé Velha; Antas;  

Eiriz: Citânia de Roriz ou Eira dos Mouros (Paços de Ferreira); 

Elvas: Castelo;  

Estremoz: Capela da Rainha Santa Isabel; Castelo; 

Évora: Convento de São Francisco; Ermida de São Brás; Sé;  

Faro: Museu Arquitectónico - Infante D. Henrique; 

Feira: Castelo; Mosteiro de Pedroso;  

Felgueiras: Igreja do antigo convento de Pombeiro;  

Freixo de Espada à Cinta: Igreja Matriz;  

Fundão: Pelourinho. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

furada, rasgada, solta, manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.240 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.291 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00019 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1888/01/10-1903/04/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 467 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Indicação no início do livro da falta de vários documentos. 

Documentação proveniente do Ministério do Reino; panfleto comemorativo do oitavo 

centenário da Universidade de Bolonha - Itália; ordem de pagamentos; informações; 

comunicações; rectificações; livro sobre a exposição Industrial e Agrícola de Goa em 

1890 - instruções aprovadas em portaria provincial, número 138, de 11 de Abril de 

1890; regulamento do Conselho Superior de Instrução Pública e de Belas-Artes; 

relações, podendo-se dar como exemplo documentação sobre os objectos requisitados 

ao Museu das Janelas Verdes - Lisboa; concursos. 

Idioma/Escrita: Português; francês; italiano. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 1-C-SEC.57 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00020 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1903/05/02-1909/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 518 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Duplicatas provenientes do Ministério do Reino; ordem de 

pagamento; comunicações; declarações; relações de pinturas emprestadas à Comissão 

dos Monumentos Nacionaes; programas do concurso entre arquitectos nacionais de 

1904; telegramas; designação de despesas; regulamentos do Museu Nacional dos 

Coches - Lisboa. 

Idioma/Escrita: Português; francês; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta, com fita-

cola. 

Cota actual: 1-C-SEC.58 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00021 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1906/07/12-1910/12/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 247 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Ofícios; ordens de serviço; requisições; solicitações; facturas; 

comunicações; circulares; telegramas; actas, podendo-se dar como exemplo 

documentação apensa à acta número 19 - o castelo de Evoramonte; vales postais; 

relação dos artigos de expediente para o serviço das repartições internas do Ministério 

das Obras Públicas, Comércio e Indústria e das repartições de serviço externo, 

dependentes da mesma secretaria de Estado; cartões pessoais. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação desvanecida, rasgada, 

furada. 

Cota actual: 3-C-SEC.247 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00022 

Título: Correspondência recebida - Volume V  

Datas extremas: 1910/01/04-1912/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 706 fólios (4 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Inventários; despesas e listas de despesas; pedido de cabimento; 

pedidos de informações diversas; pedido de deslocação de obras de arte; informações; 

comunicações à Academia; concursos; orçamentos; pagamentos; procuração; guias de 

transporte; propostas; adjudicações; requerimentos. 

Idioma/Escrita: Português; francês, italiano; inglês; espanhol; alemão. 

Características físicas e requisitos técnicos: Capa rasgada; documentação solta, 

rasgada, colada. 

Cota actual: 3-A-SEC.176 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00023 

Título: Correspondência recebida - Volume III 

Datas extremas: 1912/03/11-1914/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 599 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Concurso de projectos de construção de dependências a anexar à 

Escola de Belas-Artes de Lisboa e para a reconstrução da fachada do edifício onde se 

encontra instalado este estabelecimento; ofícios; certificados; contabilidade 

(pagamentos); relação de concelhos; relação dos objectos escolhidos do espólio do 

Convento das Trinas do Mocambo de Lisboa e que deram entrada no Museu Nacional 

de Arte Antiga ou a relação dos alunos inscritos para o concurso do prémio Anunciação; 

actas; pedido de requerimentos; procuração; plantas arquitectónicas, do projecto de 

reconstrução da fachada da Biblioteca Nacional de Lisboa, da Escola de Belas-Artes e 

do Conselho de Arte e Arqueologia; concursos; boletim de vacinação e sanidade; 

parecer de junta médica; telegramas; cartões; requerimentos. 

Idioma/Escrita: Português; alemão. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta, colada, 

cortada. 

Cota actual: 3-A-SEC.174 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00024 

Título: Correspondência recebida - Volume V  

Datas extremas: 1915/01/04-1916/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 735 fólios (3 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência do Museu Nacional de Arte Antiga; 

pagamentos; despesas; inventário da Igreja de Agualva - Sintra; pedido de informações 

diversas; concursos; orçamentos; requerimentos. 

Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada, colada. 

Cota actual: 3-A-SEC.175 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00025 

Título: Correspondência recebida - Volume VI 

Datas extremas: 1917/01/04-1919/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 726 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contabilidade; ofício; pareceres; actas; requerimentos; circulares; 

pedidos; pagamentos; comunicações; inventário da colecção de arte de José Queiroz; 

relações, podendo-se dar como exemplo de bens móveis e imóveis pertencentes à Santa 

Casa da Misericórdia de Portalegre ou sobre a relação dos objectos de ouro que a 

Comissão Administrativa do Rossio de Abrantes pretende vender ou ainda sobre a 

relação de pessoal do Museu de Arte Antiga; Diário do Governo; telegramas. 

Idioma/Escrita: Português; francês; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, com fita-cola, 

furada, cortada. 

Cota actual: 3-A-SEC.177 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00026 

Título: Correspondência recebida - Volume VII  

Datas extremas: 1920/01/05-1930/06/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 600 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém envelope com um selo; plantas arquitectónicas da Igreja 

de Santa Maria de Marvila - Santarém; doação de 24 pinturas ao Estado, por Emília 

Bordalo Pinheiro (viúva de Columbano Bordalo Pinheiro), para serem expostas no 

museu de Arte Contemporânea; ofícios; relações diversas, podendo-se dar como 

exemplo documentação sobre a relação dos objectos que a Mesa Administrativa da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Santa Justa e Rufina de Lisboa 

decidiu vender; comunicações; cartões; requerimentos; propostas; reclamações; recortes 

de jornais; telegramas; pedidos; projectos de orçamentos; Diário do Governo 

(Ministério das Colónias); informações; programa de festas; título de licença para a 

exploração de uma instalação eléctrica. 
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Idioma/Escrita: Português; francês; espanhol 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, cortada, 

manchada, com fita-cola. 

Cota actual: 3-A-SEC.178 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00027 

Título: Correspondência recebida 

Datas extremas: 1920/11/12-1926/12/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 122 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Pedidos de pagamento de rendimentos provenientes da 

propriedade intelectual. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-A-SEC.193 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00028 

Título: Correspondência recebida - Volume V 

Datas extremas: 1921/08/04-1928/10/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 1066 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Ofícios; pedido de informações; convites; comunicações; 

exposições; diversas relações, podendo-se dar como exemplo documentação sobre 

pinturas que poderão figurar na exposição Ibero-americana em Sevilha, ou de bens de 

ouro, prata e cobre descritos no inventário de D. Virgínia Rosa Teixeira; 

esclarecimentos; aditamentos; pareceres; extractos bancários; relatórios; plantas 

arquitectónicas do Museu Regional de Beja; guias; resoluções; certificados; orçamentos; 

telegramas. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação descosida, rasgada, solta, 

colada, furada, desvanecida, manchada. 
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Cota actual: 1-B-SEC.52 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/001/00029 

Título: Correspondência recebida - Volume VIII  

Datas extremas: 1924/05/17-1932/03/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 618 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contas; despesas; pedidos de informações sobre o júri da 

exposição Internacional e Colonial dos Pavilhões Portugueses de Paris; telegramas; 

fotografias, podendo-se dar como exemplo a fotografia da entrada principal e da torre da 

Igreja de Santo André de Mafra, antes das alterações arquitectónicas; plantas 

arquitectónicas; comunicação sobre a substituição do director do Museu de Arte Antiga; 

pareceres; requerimentos; informações sobre património Português; vendas de quatro 

tapetes persas que estão na posse da Ordem Terceira do Carmo, de Évora; autorização 

de disponibilização de verbas para aquisição de objectos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, cortada, 

manchada, furada. 

Cota actual: 3-A-SEC.179



Secção: Expediente 

Série: Propostas e ofícios 

Documento Composto: Registo de propostas e ofícios 

 

Página 54 de 157 

 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/002 

Título: Propostas e ofícios 

Datas extremas: 1836/00/00-1844/12/09 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação maioritariamente administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/002/00001 

Título: Registo de propostas e ofícios  

Datas extremas: 1836/00/00-1844/12/09  

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 175 fólios (8 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de cópia; documentação dirigida a várias pessoas singulares, 

repartições e autoridades; circulares; comunicações, podendo-se dar como exemplo 

documentação sobre material necessário para a Biblioteca da Academia; informações de 

diversos estudos; Decretos; obras na Academia; cadernetas da Oficina de Litografia; 

índices parciais dos ofícios.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação rasgada, solta, furada, manchada. 

Cota actual: 1-A-SEC.1 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/003 

Título: Propostas e ofícios dirigidos ao Governo 

Datas extremas: 1836/11/10-1850/00/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 3 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação maioritariamente administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/003/00001 

Título: Registo das propostas e ofícios dirigidos ao Governo  

Datas extremas: 1836/11/10-1840/12/14 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 225 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de cópia; documentação dirigida ao Governo de D. Maria II, 

entre outras entidades; aditamentos; suplemento; índices; informações, podendo-se dar 

como exemplo documentação sobre o não aparecimento do arquitecto agregado 

Francisco António de Louza ou sobre a falta de verbas; aprovações; referência aos 

estatutos da Academia; Decretos; pedidos sobre vencimentos de mercê ou 

contabilização de tempo de serviço. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação manchada. 

Cota actual: 1-A-SEC.4 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/003/00002 

Título: Registo das propostas e ofícios dirigidos ao Governo 

Datas extremas: 1841/01/03-1844/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 165 fólios (8 em branco); papel 
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Nome do(s) produtor(es): Conde de Mello (autor) 

Âmbito e conteúdo: Livro de cópia; documentação enviada à Secretaria de Estado dos 

Negócios do Reino; propostas; Decretos; requerimentos acerca de docentes da aula de 

pintura; despesas, podendo-se dar como exemplo documentação sobre pagamentos de 

ordenados de docentes; informações sobre docentes da disciplina de Pintura Histórica; 

relação sobre a transferência de objectos da Capela de Santo António; índices com 

matéria dos ofícios. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação rasgada, furada, manchada. 

Cota actual: 1-A-SEC.2 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/003/00003 

Título: Registo das propostas e ofícios dirigidos ao Governo 

Datas extremas: 1845/01/11-1850/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 159 fólios (9 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de cópia; documentação dirigida à primeira repartição do 

Ministério do Reino, dividida por anos; extractos não numerados; índices; informações 

sobre obras de arte oferecidas; despesas, podendo-se dar como exemplo documentação 

sobre verbas que a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino deve à Oficina Régia ou 

ainda pagamentos de ordenados; participações sobre a falta de respeito para com os 

docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificadas; 

documentação manchada. 

Cota actual: 1-A-SEC.3 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/004 

Título: Minutas 

Datas extremas: 1851/03/10-1911/12/10 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 4 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/004/00001 

Título: Minutas  

Datas extremas: 1851/03/10-1862/08/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 161 fólios (6 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Francisco de A. Rodrigues (autor) 

Âmbito e conteúdo: Índice de anos no início do livro; participações, podendo-se dar 

como exemplo o falecimento de José Camilo; informação que o lugar do docente da 

disciplina de Pintura de Paisagem se encontra vago; relações de medidas de salas; 

regularização de vencimentos; demissão de funcionários; concursos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; 

documentação manchada. 

Cota actual: 1-C-SEC.68 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/004/00002 

Título: Minutas  

Datas extremas: 1882/03/11-1904/12/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 371 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Comissão dos Monumentos Nacionaes e Conselho Superior 

dos Monumentos Nacionaes (autor) 
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 Âmbito e conteúdo: Listas de padrões nacionais; preocupações de conservação do 

património; vestígios de arte romana e árabe; reuniões; regulamento de trabalho. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-C-SEC.248 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/004/00003 

Título: Minutas 

Datas extremas: 1905/01/04-1911/12/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 145 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Conservação de património nacional; livros; trabalhos em 

monumentos; obras públicas, chamada de atenção da Real Associação dos Arquitectos 

Civis e Arqueólogos Portugueses, para o castelo de Estremoz e para o cruzeiro de Santa 

Maria de Óbidos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.258 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/004/00004 

Título: Minutas  

Datas extremas: 1905/09/05-1911/05/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 430 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Relação de documentação em falta; propostas; preocupações de 

conservação do património nacional; reuniões; despesas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.249 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005 

Título: Correspondência expedida 

Datas extremas: 1862/06/12-1931/12/31 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 23 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00001 

Título: Copiador de correspondência expedida  

Datas extremas: 1862/06/12-1870/03/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 259 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Correspondência, maioritariamente para o Ministério do Reino; 

índices pormenorizados por anos; pedidos; solicitações; concursos e listas de 

concorrentes; votações; deliberações; verbas referentes a obras; informações; 

comunicações.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada e com fita-

cola; documentação furada. 

Cota actual: 1-C-SEC.56 

Notas: O fólio número 62 não existe. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00002 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1909/06/20-1912/08/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 520 fólios (4 em branco); papel vegetal 

Âmbito e conteúdo: Informações; despesas do Museu dos Coches - Lisboa; 

comunicações, podendo-se dar como exemplo a representação de José Luís Monteiro, 
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juntamente com a Academia, na comissão jurisdicional dos bens das extintas 

congregações; índice alfabético no final do livro. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; documentação rasgada, 

manchada, cortada, com fita-cola, dobrada, riscada. 

Cota actual: 1-C-SEC.67 

Notas: O fólio número 412 não existe; o fólio número 429 foi arrancado. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00003 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1909/07/08-1913/08/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 519 fólios (2 em branco); papel vegetal 

Âmbito e conteúdo: Despachos do Ministério do Reino; Decretos; informações; 

comunicações; índice alfabético com endereços no final do livro. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 1-C-SEC.70 

Notas: O fólio número 5 foi arrancado. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00004  

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1912/08/29-1913/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 274 fólios (48 em branco); papel vegetal  

Âmbito e conteúdo: Livro de copiador; comunicações; solicitações; informações; 

relações; índice no final do livro, por ordem alfabética de correspondência. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação desvanecida, amarrotada, 

rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.168 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00005 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1914/01/05-1914/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 314 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

349, referente nomeadamente a ofícios; relações; solicitações; comunicações; pedidos; 

ordens de pagamento.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.150 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00006 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1914/02/02-1925/03/16 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 469 fólios (1 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (produtor) 

Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os monumentos nacionais. 

Comunicações; informações; resoluções, podendo-se dar como exemplo documentação 

sobre o estado de degradação de algumas estátuas da Igreja de Mafra; solicitações de 

agentes policiais para evitar desacatos nos monumentos nacionais; chamada de atenção 

para o edifício do Mosteiro dos Jerónimos e para a conservação da talha das cadeiras do 

coro e dos vitrais; orçamentos; pedido de autorização de passagem pelo quartel da 

Guarda Nacional Republicana para realizar estudos no edifício do Carmo - Lisboa; 

chamadas de atenção para a restituição do traçado do século XVI na capela do Paço de 

Sintra. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

rasgada, colada, com fita-cola, solta, manchada, escrita a lápis. 

Cota actual: 3-C-SEC.245 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00007 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1915/01/02-1915/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 203 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

223, referente nomeadamente a ofícios; relações dos objectos que foram separados na 

Igreja de Alcabideche com destino ao Museu Nacional de Arte Antiga - Lisboa; 

solicitações; comunicações; pedidos; aditamentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 2-C-SEC.151 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00008 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1916/01/03-1916/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 245 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

239, referente a requerimentos; adiantamento de vencimentos; oferta do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea de cinco desenhos do pintor Miguel Ângelo Lupi; 

solicitações; comunicações; informações sobre o leilão de móveis e outros objectos 

existentes em diversas igrejas do concelho do Barreiro; ofícios; escritura de obrigação e 

fiança. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta, dobrada, 

manchada. 

Cota actual: 2-C-SEC.152 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00009 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1917/01/04-1917/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 222 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

189, referente a comunicações; informações; ofícios; despachos; relações de bens 

móveis e imóveis disponíveis, pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Portalegre; 

convocatórias para reuniões; requerimentos.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.153 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00010 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1918/01/02-1918/12/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 162 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

251, referente a avisos; comunicações; informações; ofícios; regulamentos do Conselho 

de Arte e Arqueologia; convocatórias para reuniões; relações de funcionários a que se 

refere o Decreto número 3802; projectos de orçamentos; orçamentos; concursos, 

podendo-se dar como exemplo documentação sobre o lugar de bibliotecário da 

Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, 

colada. 

Cota actual: 2-C-SEC.154 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00011 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1919/01/07-1919/12/01 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 227 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

371, referente a projectos de orçamentos do ano económico de 1919-1920; orçamentos; 

requerimentos; ofícios; comunicações; informações; convocatórias para reuniões. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, colada. 

Cota actual: 2-C-SEC.155 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00012 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1920/01/05-1920/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 240 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

291, referente a ofícios; informações; comunicações; listas de volumes existentes na 

Biblioteca do Conselho de Arte e Arqueologia; relações de objectos, podendo-se dar 

como exemplo documentação sobre a Mesa Administrativa da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da freguesia de Santa Justa e Rufia de Lisboa, objectos a qual decidiu 

vender em hasta pública; circulares; concurso da adjudicação do prémio Ferreira 

Chaves; solicitações.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, colada. 

Cota actual: 2-C-SEC.156 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00013 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1921/01/03-1922/01/06 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 157 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

237, referente a relações de despesas; solicitações; informações; ofícios; comunicações; 

listas, podendo-se dar como exemplo documentação sobre obras de arte escolhidas para 

alguns Museus dos Conselhos de Arte e Arqueologia das três Circunscrições; 

requerimentos; solicitações.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, colada, 

manchada. 

Cota actual: 2-C-SEC.157 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00014 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1922/01/07-1922/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 294 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

252, referente a ofícios; informações; comunicações; convites; solicitações; relações de 

objectos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-C-SEC.158 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00015 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1923/01/02-1923/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 224 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

204, referente a ofícios; informações; comunicações; pagamentos; convites; 

solicitações; relação de objectos da Igreja de Agualva – Sintra. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.159 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00016 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1924/01/02-1924/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 249 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

387, referente a informações; comunicações; ordens de pagamentos; solicitações; 

relações sobre a venda de objectos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.160 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00017 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1925/01/03-1925/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 206 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

136, referente a ofícios; relações de pessoal; relações de vencimentos; informações; 

comunicações; concursos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, colada. 

Cota actual: 2-C-SEC.161 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00018 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1926/01/02-1926/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 195 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

148, referente a relações sobre funcionários; solicitações; informações; comunicações; 

convites. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, colada. 

Cota actual: 2-C-SEC.162 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00019 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1927/01/03-1927/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 177 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

136, referente a ofícios; solicitações; informações; comunicações; ordens de 

pagamentos; relações de objectos pertencentes à capela do extinto Convento de Santa 

Marta; requerimentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.163 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00020 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1928/01/03-1928/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 148 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

120, referente a ordens de pagamentos; relações; comunicações; solicitações; mapa 
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comparativo; folhas de vencimentos, podendo-se dar como exemplo documentação 

sobre notas de descontos realizados nas folhas de vencimentos, sob a rubrica 

Assistência aos Funcionários Civis Tuberculosos; memorando. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, furada, riscada, 

rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.164 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00021 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1929/01/05-1929/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 141 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

125, referente a relações sobre o número de vagas de funcionários contratados, 

assalariados e em prestação de serviços; comunicações; solicitações; ofícios; 

informações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.165 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00022 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1930/01/04-1930/12/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 255 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

174, referente a comunicações; solicitações; ofícios, podendo-se dar como exemplo 

documentação sobre despesas de conservação e aproveitamento de material; 

informações; relações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 
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Cota actual: 2-C-SEC.166 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/005/00023 

Título: Copiador de correspondência expedida 

Datas extremas: 1931/01/03-1931/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 256 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com a cópia número 1 e termina com a cópia número 

222, referente a comunicações; solicitações; relações sobre aquisições ou de 

funcionários. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, 

riscada. 

Cota actual: 2-C-SEC.167 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006 

Título: Registo de correspondência recebida 

Datas extremas: [1862/05/12]-16/04/1932 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 6 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006/00001 

Título: Livro de registo de correspondência recebida 

Datas extremas: [1862/05/12-1925/02/13]  

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 209 fólios; papel.  

Âmbito e conteúdo: Corresponde ao índice e à numeração dos três volumes referentes 

ao património de Portugal continental. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, furada. 

Unidades de descrição relacionadas: 3-D-SEC.240; 3-D-SEC.241; 3-D-SEC.242 

Cota actual: 3-D-SEC.291 

Notas: Falta o fólio número 6. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006/00002 

Título: Livro de registo de correspondência recebida 

Datas extremas: 1870/03/02-1887/07/27 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 198 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de entrada. Tem início com o registo número 1 e termina 

com o registo número 1531, contendo as seguintes informações: número de ordem de 

entrada, designação, data do documento, assunto e observações. 
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Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.96 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006/00003 

Título: Livro de registo de correspondência recebida 

Datas extremas: 1902/01/09-1912/12/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 119 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de entrada; tem início com o registo número 1 e termina 

com o registo número 1347, contendo as seguintes informações: número de ordem de 

entrada, data de entrada, designação e proveniência, data do documento, assunto e 

seguimento. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 2-A-SEC.97 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006/00004 

Título: Livro de registo de correspondência recebida 

Datas extremas: 1921/01/05-1923/06/04 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 86 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 494, contendo as seguintes informações: proveniência, data de entrada, data do 

documento, data de resposta, resumo e número de registo. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação com 

fita-cola. 

Cota actual: 3-A-SEC.169 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006/00005 

Título: Livro de registo de correspondência recebida 

Datas extremas: 1923/06/04-1931/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 199 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 266; livro com referência às seguintes informações: número de ordem, data de 

entrada, proveniência, data do documento, assunto respondido e observações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 1-B-SEC.55 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/006/00006 

Título: Livro de registo de correspondência recebida 

Datas extremas: 1931/01/03-1932/04/16 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 10 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início no registo número 1 e termina com o registo número 

66; contendo as seguintes informações: número de registo, proveniência, data do 

documento, assunto, data de resposta e observações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.171 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007 

Título: Registo de correspondência expedida 

Datas extremas: 1870/04/02-1905/04/13 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 5 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007/00001 

Título: Livro de registo de correspondência expedida 

Datas extremas: 1870/04/02-1884/09/08 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 198 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de registo de correspondência com o Ministério do Reino; 

tem início com o registo número 1 e termina com o registo número 482, referente a 

pedidos de confirmação de decisões académicas; recomendações; propostas da 

integração de objectos de arte em diversos museus; informações sobre a nomeação da 

comissão para propor ao Governo a organização das Belas Artes e da Academia; 

pensionistas em países estrangeiros. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; 

documentação manchada. 

Cota actual: 2-A-SEC.93 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007/00002 

Título: Livro de registo de correspondência expedida 

Datas extremas: 1870/04/04-1877/03/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 197 fólios; papel 
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Nome do(s) produtor(es): Manuel Maria de M. Serejo (autor) 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 963, referente a trabalhos condecorados de docentes; pedidos de pagamento; 

trabalhos de restauro de pinturas; pedidos, podendo-se dar como exemplo 

documentação sobre a deslocação de obras de arte do Convento de Monchique para 

museus nacionais; informações; escolha de soldados para servirem de modelo de 

estudos do natural; exposições. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação colada. 

Cota actual: 2-A-SEC.91 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007/00003 

Título: Livro de registo de correspondência expedida 

Datas extremas: 1870/04/08-1890/07/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 98 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 659; registo de correspondência para a Secretaria da Instrução Pública; contém 

as seguintes informações: número de ordem de entrada, designação, data do documento, 

assunto e observações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.94 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007/00004 

Título: Livro de registo de correspondência expedida 

Datas extremas: 1877/04/03-1889/10/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 171 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 750, referente a esclarecimentos; informações sobre diversas reuniões; despesas 
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sobre a compra de uma melhor colecção de gessos; convites; comunicações sobre a 

selecção de júris; pedidos de transporte de objectos de arte para o museu da Academia; 

exames de História e Anatomia; vencimentos; trabalhos premiados.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada com fita-cola. 

Cota actual: 2-A-SEC.92 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007/00005 

Título: Livro de registo de correspondência expedida 

Datas extremas: 1884/10/19-1905/04/13 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 201 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o registo número 1 e termina com o registo 

número 1042; correspondência com o Ministério do Reino; referente a informações 

sobre, por exemplo, a inexistência de espaço para acolher obras de arte; inventário dos 

objectos existentes no Museu Arqueológico do Algarve; prémio Anunciação; despesas; 

cursos e respectivos programas aprovados. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; documentação 

manchada. 

Cota actual: 2-A-SEC.95 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/008 

Título: Registo de correspondência recebida e expedida 

Datas extremas: 1881/06/25-1882/01/31 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/B/007/00001 

Título: Livro de registo de correspondência recebida e expedida 

Datas extremas: 1881/06/25-1882/01/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 54 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém as seguintes informações: data de entrada na Secretaria, 

proveniência, natureza, assuntos, indicação das ordens da Comissão, natureza física, 

data de saída, seguimento dos processos, notas das respostas, observações, número de 

ordens dos documentos recebidos e enviados, indicações de registo e arquivo. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.77 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C 

Título: Contabilidade 

Datas extremas: 1834/03/13-1930/06/00 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 48 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Constituído por livros maioritariamente contabilísticos. 

Sistema de organização: Esta secção contém as seguintes séries: Depósitos, Receita e 

despesa, Folhas de receitas e despesas, Despesa, Receita, Memorial de contabilidade, 

Caixa, Vendas, Cheques, Requisições de material, Folhas de material, Conta-corrente, 

Rascunhos contabilísticos e Razão. 

Idioma/Escrita: Português; francês; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/001 

Título: Depósitos 

Datas extremas: 1834/03/13-1835/12/24 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/001/00001 

Título: Cópia do livro dos Depósitos de Ouro e Prata  

Datas extremas: 1834/03/13-1835/12/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 124 fólios; papel 

História custodial: Livro copiado entre os anos de 1950 e 1960. 
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Âmbito e conteúdo: Relação de entrada e saída de diferentes objectos de prata, ouro e 

jóias e respectivas quantias depositadas na Casa da Moeda sob o número 1102. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-VV.101 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002 

Título: Receita e despesa 

Datas extremas: 1836/12/01-1881/06/30 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 13 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00001 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume I 

Datas extremas: 1836/12/01-1850/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 108 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente à Oficina de Litografia Nacional; conta-

corrente; descrição de depósitos e levantamentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: A documentação apresenta sinais de 

deterioração por agentes biológicos. 

Cota actual: 1-A-SEC.36 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00002 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume II 

Datas extremas: 1837/03/01-1844/11/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 139 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente com o Tesouro Público Nacional; descrição de 

depósitos e levantamentos referentes ao fornecimento de objectos; compra de colecção; 

despesas das aulas da disciplina de Gravura de Paisagem.  

Idioma/Escrita: Português  
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Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 1-A-SEC.38 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00003 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume III 

Datas extremas: 1844/12/01-1849/09/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 191 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes, 

na sua maioria, a despesas de aulas, ao pagamento de salários e ao fornecimento de 

objectos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 1-A-SEC.37 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00004 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume IV 

Datas extremas: 1849/10/01-1855/09/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 194 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

a despesas de aulas; pagamento de salários. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação colada. 

Cota actual: 1-A-SEC.39 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00005 

Título: Livro de receitas e despesas 

Datas extremas: 1850/07/01-1856/04/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 143 (78 em branco); papel 
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Âmbito e conteúdo: Documentação referente à Oficina de Litografia Nacional; conta-

corrente; descrição de depósitos e levantamentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 1-B-SEC.40 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00006 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume V 

Datas extremas: 1855/10/31-1863/03/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 241 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

ao pagamento de salários; despesas de aulas e da Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 1-B-SEC.41 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00007 

Título: Livro de receitas e despesas 

Datas extremas: 1862/02/28-1876/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 100 fólios (45 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; documentação referente à Oficina de Estamparia; 

descrição de depósitos e levantamentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 1-B-SEC.42 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00008 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume VI 

Datas extremas: 1863/04/01-1870/01/31 

Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: 299 fólios (3 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

ao pagamento de salários; despesas de aulas e da Academia; receitas de leilões. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 1-B-SEC.43 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00009 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume VII 

Datas extremas: 1870/02/01-1870/11/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 39 fólios (9 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

ao pagamento de salários; despesas de aulas e da Academia; verbas do Ministério da 

Fazenda. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada. 

Cota actual: 1-B-SEC.44 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00010 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume VIII 

Datas extremas: 1870/07/01-1876/01/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 299 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

ao pagamento de salários; despesas de aulas e da Academia; verbas do Ministério da 

Fazenda. 

 Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 1-B-SEC.45 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00011 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume IX 
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Datas extremas: 1876/02/01-1878/03/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 99 fólios; papel  

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

ao pagamento de salários; despesas de aulas e da Academia; verbas do Ministério da 

Fazenda; no final do livro tem um fólio manuscrito rasurado. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; 

documentação solta. 

Cota actual: 1-B-SEC.46 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00012 

Título: Livro de receitas e despesas - Volume X 

Datas extremas: 1878/04/01-1881/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 198 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente; descrição de depósitos e levantamentos referentes 

ao pagamento de salários; despesas de aulas e da Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada. 

Cota actual: 1-B-SEC.47 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/002/00013 

Título: Livro de receitas e despesas 

Datas extremas: 1881/07/07-1881/01/21 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 50 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Despesas das Oficinas de Moldagem e Estamparia da Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.122 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003 

Título: Folhas de receitas e despesas,  

Datas extremas: 1843/11/30-1922/05/18 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 6 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003/00001 

Título: Livro de folhas de receitas e despesas - Volume I 

Datas extremas: 1843/11/30-1885/12/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 513 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Relações de documentos conferidos no Ministério do Reino; lista 

de documentos de despesas, podendo-se dar como exemplo documentação sobre 

despesas da Oficina de Estamparia.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada, 

furada. 

Cota actual: 2-B-SEC.133 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003/00002 

Título: Livro de folhas de receitas e despesas - Volume III  

Datas extremas: 1846/12/00-1922/05/18 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 494 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Folha das despesas miúdas da Oficina de Estamparia; índice; 

relação de funcionários. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

 



Secção: Contabilidade 

Série: Folhas de receitas e despesas 

Documento Composto: Livro de folhas de receitas e despesas 

 

Página 85 de 157 

 

 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, com fita-cola, 

cortada. 

Cota actual: 2-B-SEC.135 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003/00003 

Título: Livro de folhas de receitas e despesas - Volume II  

Datas extremas: 1853/09/29-[1903/00/00] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 567 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Facturas; listas de objectos; estatutos; regulamentos dos estudos 

(Decreto de 22 de Março de 1881); organização dos estudos; índice; legislação; tabelas 

de despesas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada, cortada. 

Cota actual: 2-B-SEC.134 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003/00004 

Título: Livro de folhas de receitas e despesas - Volume V 

Datas extremas: 1869/07/26-1906/01/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 413 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Folha das despesas da Oficina de Estamparia; recibos; designações 

de receitas e despesas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, com fita-cola. 

Cota actual: 2-C-SEC.137 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003/00005 

Título: Livro de folhas de receitas e despesas - Volume IV 

Datas extremas: 1887/01/08-1893/11/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 391 fólios; papel 



Secção: Contabilidade 

Série: Folhas de receitas e despesas 

Documento Composto: Livro de folhas de receitas e despesas 

 

Página 86 de 157 

 

 

Âmbito e conteúdo: Resumo de receitas, com referência às seguintes informações: a 

data, o número das ordens de pagamento, a receita, a importância, o total por artigo e o 

total por exercício. Resumo de despesas, com referência às seguintes informações: a 

data, o número das ordens de pagamento, a despesa, o número dos documentos, a 

importância, o total por artigo e o total por exercício. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 2-B-SEC.136 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/003/00006 

Título: Livro de folhas de receitas e despesas - Volume VI 

Datas extremas: 1887/04/00-1900/10/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 397 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Resumo de receitas, com referência às seguintes informações: a 

data, o número das ordens de pagamento, a receita, a importância, o total por artigo e o 

total por exercício. Resumo de despesas, com referência às seguintes informações: a 

data, o número das ordens de pagamento, a despesa, o número dos documentos, a 

importância, o total por artigo e o total por exercício. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 2-C-SEC.138 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004 

Título: Despesa 

Datas extremas: 1870/07/15-1931/06/30 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 6 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; inglês; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004/00001 

Título: Livro de despesas  

Datas extremas: 1870/07/15-1876/02/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 86 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de registo de pequenas despesas referentes à Oficina de 

Estamparia; facturas; recibos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-C-SEC.142 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004/00002 

Título: Livro de despesas 

Datas extremas: 1902/07/31-1931/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 447 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Relações de diversas despesas referentes à Escola de Belas-Artes 

de Lisboa, ao Museu Nacional de Arte Antiga, ao Museu Nacional de Arte 

Contemporânea e ao Conselho de Arte e Arqueologia; folhas de material de expediente 

e descrição de verbas; relações de despesas; despesas do rendimento do legado do 

Visconde de Valmor destinado a pensões e aquisições. 

Idioma/Escrita: Português  
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Características físicas e requisitos técnicos: Livro descosido; documentação rasgada, 

manchada. 

Cota actual: 3-B-SEC.198 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004/00003 

Título: Livro de despesas 

Datas extremas: 1907/07/02-1916/12/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 465 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Relações de diversas despesas referentes à Academia, à Escola de 

Belas-Artes e ao Museu de Arte Antiga; facturas; recibos; guias de transporte. 

Idioma/Escrita: Português; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada, manchada. 

Cota actual: 2-C-SEC.140 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004/00004 

Título: Livro de despesas 

Datas extremas: 1916/07/17-1928/04/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 298 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Facturas de material de expediente; recibos; informações sobre 

pensionistas; guias de depósito. 

Idioma/Escrita: Português; francês; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, furada, 

manchada. 

Cota actual: 3-B-SEC.205 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004/00005 

Título: Livro de despesas 

Datas extremas: 1919/07/00-1924/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 30 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Descrição dos documentos com as seguintes informações: data, 

número de ordem, despesas, importâncias e total. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.206 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/004/00006 

Título: Livro de despesas 

Datas extremas: 1921/07/00-1927/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 35 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Museu Nacional de Arte Antiga, com 

referência às seguintes informações: data, número de ordem, despesas, importâncias e 

total. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.186 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/005 

Título: Receita 

Datas extremas: 1873/02/22-1879/06/30 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/005/00001 

Título: Livro de receitas  

Datas extremas: 1873/02/22-1879/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 51 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de guias de receita contendo as seguintes informações: ano, 

número de artigos, nomes dos artigos e importância. Documentação respeitante à 

portaria do Ministério do Reino de 26 de Agosto de 1871. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa cortada; documentação rasgada, 

furada. 

Cota actual: 3-D-SEC.227 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/006 

Título: Memorial de contabilidade 

Datas extremas: 1881/07/06-1886/06/20 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/006/00001 

Título: Livro memorial  

Datas extremas: 1881/07/06-1886/06/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 98 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas; registo de todos os movimentos 

efectuados de forma detalhada. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada. 

Cota actual: 1-C-SEC.71 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007 

Título: Caixa 

Datas extremas: 1881/07/09-1928/04/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 10 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00001 

Título: Livro de caixa  

Datas extremas: 1881/07/09-1886/12/21 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 192 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.98 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00002 

Título: Livro de caixa 

Datas extremas: 1881/07/09-1888/08/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 192 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.101 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00003 

Título: Livro de caixa 

Datas extremas: 1884/06/11-1885/06/11 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 192 fólios (163 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-B-SEC.103 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00004 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1887/01/08-1892/05/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 193 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.99 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00005 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1888/09/08-1904/05/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 144 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.102 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00006 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1892/06/01-1899/03/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 199 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.100 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00007 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1904/06/01-1905/02/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 150 fólios (10 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas em conta-corrente com o Tesouro 

Público Nacional. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.104 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00008 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1909/07/01-1915/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 202 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas com as seguintes informações: data, 

descrição, número de ordem, escola, museu e total.   

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.111 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00009 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1927/07/00-1928/04/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 50 fólios (40 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Descrição de receitas e despesas, podendo-se dar como exemplo, 

obras para as novas instalações do Museu Regional de Évora. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.187 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/007/00010 

Título: Livros de caixa 

Datas extremas: 1927/07/00-1928/09/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 99 fólios (82 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Descrição de receitas e despesas, nomeadamente de despesas de 

expediente; publicações; tratamento de pinturas; conservação do edifício; aquisição de 

livros. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.192 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/008 

Título: Vendas 

Datas extremas: 1900/11/12-1909/11/19 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/008/00001 

Título: Livro de vendas  

Datas extremas: 1900/11/12-1909/11/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 216 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Tem início com o recibo número 1 e termina com recibo número 

216; livro de recibos e respectivos canhotos.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-D-SEC.226 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/009 

Título: Cheques 

Datas extremas: 1909/03/02-1921/08/26 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/009/00001 

Título: Livro de cheques  

Datas extremas: 1909/03/02-1921/08/26 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 47 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de canhotos da conta da Academia na Caixa Geral de 

Depósitos. Tem início com a referência do cheque número 5714 e termina com a 

referência do cheque número 5760. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.127 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/010 

Título: Requisições de material 

Datas extremas: 1913/03/10-1930/01/05 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/010/00001 

Título: Tesouraria 

Datas extremas: 1913/03/10-1918/04/27 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 80 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de requisições de material a diversas instituições, podendo-

se dar como exemplo, material de expediente, escolar e de obras de arte. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; documentação colada,  

manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.295 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/010/00002 

Título: Tesouraria 

Datas extremas: 1918/05/28-1930/01/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 89 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de requisições de material a diversas instituições, podendo-

se dar como exemplo, material de expediente, escolar e de obras de arte. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação colada, manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.296 



Secção: Contabilidade 

Série: Folhas de material 

Documento Composto: Livro de folhas de material 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/011 

Título: Folhas de material 

Datas extremas: 1915/07/00-1929/06/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/011/00001 

Título: Livro de folhas de material  

Datas extremas: 1915/07/00-1929/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 378 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Relações de despesas do Museu de Évora, do Museu de Arte 

Antiga e do Museu de Arte Contemporânea; nomes dos credores e proveniência dos 

créditos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.196 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/012 

Título: Conta-corrente 

Datas extremas: [1922]/07/00-1928/06/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/012/00001 

Título: Livro de conta-corrente  

Datas extremas: [1922]/07/00-1928/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 189 fólios (176 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Descrição nominal de facturas, com o respectivo número e 

importância. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.189 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/012/00002 

Título: Livro de conta-corrente 

Datas extremas: 1927/09/00-1928/04/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 202 fólios (184 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Descrição nominal de facturas com o respectivo número e 

importância, respeitantes ao Museu Nacional de Arte Antiga. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.191 



Secção: Contabilidade 

Série: Rascunhos contabilísticos 

Documento Composto: Borrão 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/013 

Título: Rascunhos contabilísticos 

Datas extremas: 1927/07/00-1928/06/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/013/00001 

Título: Borrão  

Datas extremas: 1927/07/00-1928/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 100 fólios (92 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de operações comerciais do Museu Regional de Évora. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.188 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/014 

Título: Razão 

Datas extremas: 1927/07//00-1930/06/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/014/00001 

Título: Livro de razão  

Datas extremas: 1927/07//00-1930/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 31 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Cópia e descrição das facturas referentes ao Museu Nacional de 

Arte Antiga. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-A-SEC.170 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/C/014/00002 

Título: Livro de razão  

Datas extremas: 1927/07/01-1930/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 78 fólios (59 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de lançamento de créditos e débitos; cópia e discrição das 

facturas, nomeadamente de despesas de expediente; conservação do edifício da 

Academia; tratamento de espólio; vencimentos.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Forro da capa rasgada. 

Cota actual: 3-A-SEC.190 



Secção: Recursos Humanos 

Série: Concursos 

Documento Composto: Relatórios e programas de concursos 

para docentes 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D 

Título: Recursos Humanos 

Datas extremas: 1834/09/01-[1970/07/05] 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 30 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente à Academia, ao Conselho Superior dos 

Monumentos Nacionaes, à Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga, 

ao Museu de Arte Contemporânea, ao Museu Nacional dos Coches, ao Museu Regional 

de Évora e ao Convento de Cristo em Tomar. 

Sistema de organização: Esta secção contém as seguintes séries: Concursos, 

Matrículas, Académicos, Termos de juramento e posse dos funcionários, Vencimentos, 

Cadastro, Ponto e Termos de posse e diplomas. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/001 

Título: Concursos 

Datas extremas: 1834/09/01-1897/06/15 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/001/00001 

Título: Relatórios e programas de concursos para docentes  

Datas extremas: 1834/09/01-1897/06/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 424 fólios (5 em branco); papel 
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Âmbito e conteúdo: Minutas; programas; descrição de concorrentes e concursos para a 

constituição de diversas disciplinas da Academia, como por exemplo documentação 

sobre as disciplinas de Arquitectura e Pintura; autos de juramento; actas; desenhos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 1-C-SEC.73 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/001/00002 

Título: Concursos de funcionários 

Datas extremas: 1875/11/10-1918/07/17 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 462 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Concurso para Bibliotecário; ofícios; Diário do Governo, 

podendo-se dar como exemplo documentação de 24 de Abril de 1918 sobre o concurso 

para o provimento de um lugar de bibliotecário da Academia; concurso para 

pensionistas do Porto e respectivos documentos - 1913; recortes de jornais com 

referência a, por exemplo, vandalismo em Évora no “Jornal do Comércio”; avisos; 

pareceres; circulares; exposições sobre Bartolozzi ou exposição internacional Panamá-

Pacifico de 1915; relações de objectos; actas; comissão de identificação das ossadas de 

Afonso de Albuquerque (Igreja da Graça de Lisboa - inclui chave); despesas; concursos 

sobre o conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, sobre o monumento ao 

Marquês de Pombal ou sobre a construção dos monumentos a Ferreira do Amaral e a 

Vicente Nicolau de Mesquita, a erigir em Macau; receitas e despesas do monumento ao 

Visconde de Valmor; facturas; subscrições; plantas arquitectónicas; fotografias; boletim 

oficial (20 Fevereiro de 1876); informações sobre a instituição e os estatutos da 

Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa rasgada; documentação 

desvanecida, rasgada, solta. 

Cota actual: 3-A-SEC.195 



Secção: Recursos Humanos 

Série: Matrículas 

Documento Composto: Registo de Matrículas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/002 

Título: Matrículas 

Datas extremas: 1836/10/25-1868/09/15 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/002/00001 

Título: Registo de Matrículas  

Datas extremas: 1836/10/25-1868/10/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 193 fólios (50 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de diplomas dos docentes e artistas; índice incompleto. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 2-C-SEC.146 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/002/00002 

Título: Registo de Matrículas 

Datas extremas: 1862/06/26-1868/09/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 201 fólios (147 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Começa com o processo do vice inspector, Marquês de Souza 

Holstein, e termina com o processo do porteiro da entrada da Academia; índice 

onomástico nas duas últimas páginas; registo de falecimentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada, documentação 

descosida. 

Cota actual: 2-C-SEC.147



Secção: Recursos Humanos 

Série: Académicos 

Documento Composto: Documentação relativa a académicos 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/003 

Título: Académicos 

Datas extremas: [1836/10/25-1970/07/05] 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 3 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/003/00001 

Título: Documentação relativa a académicos 

Datas extremas: [1836/10/25-1970/07/05] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 139 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Relação dos vogais correspondentes da Comissão dos 

Monumentos Nacionaes, por ordem alfabética de localidades: Portugal continental e 

insular, Nova Goa e Paris. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, furada. 

Cota actual: 3-D-SEC.290 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/003/00002 

Título: Documentação relativa a académicos 

Datas extremas: [1862/00/00-1868/00/00] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 12 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de relação dos académicos honorários, académicos de 

mérito nacionais e estrangeiros e académicos efectivos. Tem início com o registo 

número 1, de Manoel da Silva Passos, académico honorário, terminando com o registo 

número 194, do Bispo Conde de Coimbra, académico honorário pelo Decreto de 17 de 

Fevereiro de 1909; relação de académicos propostos e aprovados pelo Governo. 
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Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.292 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/003/00003 

Título: Documentação relativa a académicos 

Datas extremas: 1893/02/21-1911/05/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 168 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de processos de funcionários do Conselho Superior dos 

Monumentos Nacionaes com 25 entradas; comunicações; recibos; guias; requerimentos; 

ordens de serviço; relações de funcionários, aos quais serão realizados descontos nos 

seus vencimentos para pagamento dos direitos de mercê; lista de vogais. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, com fita-cola, 

solta. 

Cota actual: 3-D-SEC.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Recursos Humanos 

Série: Termos, juramento e posse dos funcionários 

Documento Composto: Livro de termos, juramento e posse dos 

funcionários 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/004 

Título: Termos, juramento e posse dos funcionários 

Datas extremas: 1845/12/10-1869/11/15 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa referente a funcionários. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/004/00001 

Título: Livro de termos, juramento e posse dos funcionários  

Datas extremas: 1845/12/10-1869/11/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 128 fólios (12 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Tem 1 fólio solto que contém o juramento dos funcionários 

públicos, correspondente ao Diário do Governo número 70 de 1856, Decreto de 5 de 

Março do mesmo ano e Portaria circular de 9 de Abril.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; 

documentação solta. 

Cota actual: 1-C-SEC.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Recursos Humanos 

Série: Vencimentos 

Documento Composto: Vencimentos de funcionários 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005 

Título: Vencimentos 

Datas extremas: 1850/01/00-1933/06/20 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 13 livros; papel  

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00001 

Título: Vencimentos de funcionários  

Datas extremas: 1850/01/00-1851/06/01 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 142 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro referente aos vencimentos dos funcionários da Academia. 

Fichas de vencimento compostas por sete fólios cada, com as seguintes informações: 

vencimentos anuais ilíquidos, funcionários, nomes, diplomas, vencimento líquido de 

impostos – anual e mensal, descontos – direitos de mercê, indemnizações à Fazenda, 

líquidos a receber – notas do Banco de Lisboa, total, mês em que se efectuou o 

pagamento e observações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

manchada. 

Cota actual: 2-B-SEC.105 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00002 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1851/07/00-1851/09/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 31 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Livro referente aos vencimentos do pessoal da Academia; fichas 

de vencimento compostas por sete fólios cada. A partir do mês de Novembro de 1851 os 

fólios não se encontram preenchidos. Dos fólios números 24 ao 31 estão numerados 

com o intuito de serem exemplo do restante do livro, o qual não foi numerado por não 

se encontrar preenchido. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.106 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00003 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1901/01/00-1902/12/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 523 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Relações dos funcionários que recebem da Caixa Geral de 

Depósitos e Instituições de Providência - adiantamentos por conta dos seus 

vencimentos; requisições de fundos para pagamento de materiais e diversas despesas; 

notas designativas dos contratos, nomes dos fornecedores, natureza dos fornecimentos e 

suas importâncias; folhas de materiais e diversas despesas liquidadas; folhas de 

vencimentos; relação de despesas a pagar aos credores do Ministério das Obras 

Públicas, Comércio e Indústria; folhas de ajudas de custo e subsídios de marcha; 

requisição de fundos para vencimentos e férias, relativas às obras ou serviços. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; documentação rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.250 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00004 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1904/01/22-1904/12/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 528 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 



Secção: Recursos Humanos 

Série: Vencimentos 

Documento Composto: Vencimentos de funcionários 

 

Página 111 de 157 

 

Âmbito e conteúdo: Folhas de vencimentos; folhas de ajudas de custo e subsídios de 

marcha; requisição de fundos para vencimentos e férias, relativas às obras ou serviços; 

relações dos funcionários que recebem da Caixa Geral de Depósitos e Instituições de 

Providência - adiantamentos por conta dos seus vencimentos; requisições de fundos 

para pagamento de materiais e diversas despesas; relação de despesas a pagar aos 

credores do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.251 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00005 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1905/01/23-1906/12/21 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 498 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Relações dos funcionários que recebem da Caixa Geral de 

Depósitos e Instituições de Providência - adiantamentos por conta dos seus 

vencimentos; relação de despesas a pagar aos credores do Ministério das Obras 

Públicas, Comércio e Indústria; requisições de fundos para pagamento de materiais e 

diversas despesas; facturas; folhas de ajudas de custo e subsídios de marcha; notas dos 

descontos efectuados nos vencimentos do pessoal do Conselho Superior dos 

Monumentos Nacionaes, com aplicação ao Fundo de Subsídios, Reformas e Pensões do 

pessoal de Obras Públicas; folhas de vencimentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.252 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00006 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1907/01/00-1910/12/21 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 574 fólios; papel 
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Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Relações dos funcionários que recebem da Caixa Geral de 

Depósitos e Instituições de Providência - adiantamentos por conta dos seus 

vencimentos; relação de despesas a pagar aos credores do Ministério das Obras 

Públicas, Comércio e Indústria; requisições de fundos para pagamento de materiais e 

diversas despesas; facturas; folhas de ajudas de custo e subsídios de marcha; notas dos 

descontos efectuados nos vencimentos do pessoal do Conselho Superior dos 

Monumentos Nacionaes, com aplicação ao Fundo de Subsídios, Reformas e Pensões do 

pessoal de Obras Públicas; folhas de vencimentos.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, dobrada. 

Cota actual: 3-C-SEC.253  

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00007 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1907/07/00-1910/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 337 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Referentes à Academia, à Escola de Belas-Artes e ao Museu 

Nacional, contendo as seguintes informações: categorias, nomes, data do diploma e do 

visto do Tribunal de Contas, Montepio Oficial, total de descontos, liquido dos 

interessados, dias de serviço, faltas e observações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, colada. 

Cota actual: 2-C-SEC.139 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00008 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1911/06/00-1913/12/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 338 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, à 

Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga e ao Museu de Arte 

Contemporânea. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-B-SEC.199 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00009 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1914/01/00-1916/12/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 216 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, à 

Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga e ao Museu de Arte 

Contemporânea; requerimentos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 3-B-SEC.200 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00010 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1917/01/08-1921/01/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 277 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, à 

Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga e ao Museu de Arte 

Contemporânea. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-B-SEC.201 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00011 

Título: Vencimentos de funcionários 
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Datas extremas: 1921/01/02-1923/12/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 350 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, à 

Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga e ao Museu de Arte 

Contemporânea. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-B-SEC.202 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00012 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1924/01/21-1927/06/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 351 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, à 

Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga e ao Museu de Arte 

Contemporânea. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 3-B-SEC.203 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/005/00013 

Título: Vencimentos de funcionários 

Datas extremas: 1927/06/00-1933/06/20 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 340 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, à 

Escola de Belas Artes de Lisboa, ao Museu de Arte Antiga e ao Museu de Arte 

Contemporânea. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 3-B-SEC.204
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/006 

Título: Cadastro 

Datas extremas: [1905/05/13-1931/02/23] 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 caixa; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/006/00001 

Título: Cadastro de funcionários 

Datas extremas: [1905/05/13-1931/02/23] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 183 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Conselho de Arte e Arqueologia, ao 

Museu Nacional dos Coches, ao Museu Nacional de Arte Antiga, ao Museu Nacional de 

Arte Contemporânea, ao Museu Regional de Évora e ao Convento de Cristo em Tomar; 

lista de nomes e moradas dos vogais do Conselho de Arte e Arqueologia e da sua 

Comissão Executiva; apontamentos sobre funcionários. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, dobrada, furada. 

Cota actual: 3-D-SEC.228 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007 

Título: Ponto 

Datas extremas: 1911/02/20-1934/12/31 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 7 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00001 

Título: Livro de Ponto 

Datas extremas: 1911/02/20-1914/01/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 123 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.209 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00002 

Título:: Livro de Ponto 

Datas extremas: 1914/01/01-1915/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 101 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.210 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00003 

Título: Livro de Ponto 

Datas extremas: 1916/01/01-1917/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 97 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.211 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00004 

Título: Livro de Ponto 

Datas extremas: 1918/01/01-1919/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 92 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.212 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00005 

Título: Livro de Ponto 

Datas extremas: 1920/01/01-1921/11/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 118 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.213 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00006 

Título: Livro de Ponto  

Datas extremas: 1921/12/02-1926/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 191 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.214 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/007/00007 

Título: Livro de Ponto 

Datas extremas: 1927/01/03-1934/12/31 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 252 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de presenças com entradas nominais e respectivas 

assinaturas dos docentes; documento com moradas na contra guarda do livro.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.215 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/008 

Título: Termos de posse e diplomas 

Datas extremas: 1915/01/02-1931/07/09 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/D/008/00001 

Título: Termos de posse e diplomas 

Datas extremas: 1915/01/02-1931/07/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 41 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Auto de abandono de lugar; índice avulso nominal respeitante ao 

conteúdo do livro. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 3-B-SEC.208 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E 

Título: Património  

Datas extremas: [1836/10/25-1970/07/05] 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 14 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Estão incluídos nesta Secção cinco livros em branco que têm as 

seguintes designações: “Inventário”, “Inventário de arqueologia”, “Inventário de 

gravuras”, “Inventário de fotografias” e “Inventário de esculturas”. Esta secção contém 

as seguintes séries: Inventário, Entrada e saída de objectos, Requisições.  

Sistema de organização: Esta secção contém as seguintes séries: Inventário, Entrada e 

saída de objectos e Requisições. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001 

Título: Inventário 

Datas extremas: [1836/10/25-1970/07/05] 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 7 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a relações de diversos bens móveis e 

imóveis da Academia, do Museu de Arte Ornamental e do Museu Arqueológico do 

Algarve. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Título: Inventário  

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 3-B-SEC.216 
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Título: Inventário de arqueologia 

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 3-D-SEC.235 

 

Título: Inventário de gravuras 

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 3-D-SEC.236 

 

Título: Inventário de fotografias 

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 3-D-SEC.238 

 

Título: Inventário de esculturas 

Âmbito e conteúdo: Livro em branco 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação 

Cota actual: 3-D-SEC.239 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00001 

Título: Registo de Inventário  

Datas extremas: [1836/10/25-1970/07/05] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 79 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Inventário; mobiliário descriminado e datado; borrão, podendo-se 

dar como exemplo documentação sobre salas e mobiliário; rascunhos de documentos 

sobre a administração dos prémios Anunciação, Ferreira Chaves e Rocha Cabral.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 3-A-SEC.184 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00002 

Título: Registo de Inventário 

Datas extremas: [1836/10/25-1970/07/05] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 117 fólios (106 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Pedro Alexandrino (autor) 

Âmbito e conteúdo: Registo de 30 obras com descrição e medidas de cada obra. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.234 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00003 

Título: Registo de Inventário 

Datas extremas: [1866/00/00-1866/00/00]  

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 279 fólios (267 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de 130 entradas de pinturas que compõem a Galeria da 

Academia Real das Belas-Artes de Lisboa - 18 de Abril de 1866. Documentação com as 

seguintes informações: número, assunto, autores, escolas, matéria e modo de execução, 

dimensões, proveniência, data de entrada e observações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; livro 

parcialmente descosido; documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-D-SEC.233 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00004 

Título: Registo de Inventário 

Datas extremas: 1867/02/14-1867/02/14 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 207 fólios (203 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Aquisições para o Museu de Arte Ornamental. Registo de 14 

objectos que deram entrada neste museu. 

Idioma/Escrita: Português  
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Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

 

Cota actual: 3-D-SEC.231 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00005 

Título: Registo de Inventário 

Datas extremas: 1870/04/12-1879/11/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 18 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Guia de saída de objectos existentes na Academia. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.299 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00006 

Título: Registo de Inventário 

Datas extremas: 1876/06/05-1879/02/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 58 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Inventário de aquisições com as seguintes informações: datas, 

forma de aquisição, descrição o objecto, preço e aquisição. Inclui também no final um 

documento solto referente a relações de objectos ainda não recebidos e não registados. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; livro descosido; 

documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 3-D-SEC.232 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/001/00007 

Título: Registo de Inventário 

Datas extremas: [1880/00/00-1885/09/26] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 52 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Museu Arqueológico do Algarve, 

fundado em 1880 na Academia Real de Belas-Artes de Lisboa por Sebastião Philippe 

Martins Estácio da Veiga; cópia do inventário do Museu Arqueológico do Algarve, 

ordenado pelo Governo em 26 de Setembro de 1885; introdução e relação das peças por 

épocas históricas, com descrição dos objectos descriminados por proveniência, 

concelhos, freguesias e terras. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação manchada. 

Cota actual: 1-C-SEC.65 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/002 

Título: Entrada e saída de objectos 

Datas extremas: 1850/05/02-1874/08/22 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/002/00001 

Título: Livro de entrada e saída de objectos  

Datas extremas: 1850/05/02-1874/08/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Começa na guia número 1 e termina na guia número 5, contendo 

as seguintes informações: número de recibo, nome do depositante, nome da obra 

depositada, o fim do depósito, data, assinatura do depositante e data da devolução; o 

último fólio serve de exemplo encontrando-se o restante livro por preencher. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; 

documentação rasgada, furada, dobrada. 

Cota actual: 2-B-SEC.132 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/003 

Título: Requisições 

Datas extremas: 1900/11/02-1911/05/09 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/E/003/00001 

Título: Livro de requisições  

Datas extremas: 1900/11/02-1911/05/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 86 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Superior dos Monumentos Nacionaes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Documentação com as seguintes informações: descrição dos 

artigos, quantidade, preço por unidade e importâncias totais. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-C-SEC.255 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F 

Título: Actividades 

Datas extremas: 1811/08/27-1922/07/30 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 15 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a actividades lúdicas e académicas. 

Sistema de organização: Esta secção contém as seguintes séries: Projectos, 

Conferências gerais, ordinárias e extraordinárias, Exposições, Visconde de Valmor e 

Receitas de espectáculo. 

Idioma/Escrita: Português; inglês; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/001 

Título: Projecto 

Datas extremas: 1811/08/27-1811/08/28 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação académica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/001/00001 

Título: Projecto referente ao esboço de uma estátua pedestre para se erigir ao Rei D. 

João VI, no Rio de Janeiro 

Datas extremas: 1811/08/27-1811/08/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 13 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Joaquim Machado de Castro (autor) 

 

 



Secção: Actividades 

Série: Projecto 

Documento Composto: Projecto referente ao esboço de uma 

estátua pedestre para se erigir ao Rei D. João VI, no Rio de 

Janeiro 
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Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao esboço de uma estátua pedestre para 

se erigir ao Rei D. João VI, no Rio de Janeiro por altura da sua aclamação como rei; 

desenhos da referida estátua. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, com fita-cola. 

Cota actual: 3-D-SEC.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Actividades 

Série: Conferências gerais, ordinárias e extraordinárias 

Documento Composto: Índice das conferências gerais,  

ordinárias e extraordinárias 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/002 

Título: Conferências gerais, ordinárias e extraordinárias 

Datas extremas: 1863/01/23-1881/07/07 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/002/00001 

Título: Índice das conferências gerais, ordinárias e extraordinárias 

Datas extremas: 1863/01/23-1868/11/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 246 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a índices; sem registo de numeração; 

deliberações; votações. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação com 

fita-cola. 

Cota actual: 1-A-SEC.16 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/002/00002 

Título: Índice das conferências gerais, ordinárias e extraordinárias 

Datas extremas: 1869/02/16-1881/07/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 320 fólios (17 em branco); papel. 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a índices; sem registo de numeração; 

deliberações; votações. 

Idioma/Escrita: Português  

 



Secção: Actividades 

Série: Conferências gerais, ordinárias e extraordinárias 

Documento Composto: Índice das conferências gerais,  

ordinárias e extraordinárias 
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Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; livro descosido; 

documentação com fita-cola, colada. 

Cota actual: 1-A-SEC.17 

Notas: Os fólios numerados originalmente têm uma falha de numeração. Falta o 

número 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Actividades 

Série: Exposições 

Documento Composto: Documentação relativa a exposições 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003 

Título: Exposições 

Datas extremas: 1877/05/01-1922/07/30 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 10 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa referente às exposições de Paris, 

Madrid, Londres e Arte Ornamental de Lisboa. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; inglês; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00001 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1877/05/01-1881/10/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 257 fólios (30 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Exposições de Paris, Madrid e Londres; catálogos de objectos; 

relações de exposições e de obras de arte que foram enviadas para as referidas 

exposições. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 2-A-SEC.84 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00002 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/03/02-1922/07/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 702 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Arte Ornamental de Lisboa; documentação recebida; 

regulamentos; disposições legais; inspecção-geral dos incêndios; convites; desenhos; 

relações de objectos; seguros; exposições; comemorações.  

Idioma/Escrita: Português; inglês; espanhol. 



Secção: Actividades 

Série: Exposições 

Documento Composto: Documentação relativa a exposições 
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Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danifica; documentação solta, 

cortada. 

Cota actual: 2-A-SEC.85 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00003 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/03/14-1881/04/02 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 28 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Belas-Artes de Madrid; livro de entrada de objectos 

contendo as seguintes informações: número de entrada, nome do expositor, designação 

do objecto, assunto, data de entrada e assinatura; tem início com o registo número 1 e 

termina com o registo número 27. O fólio 28 é numerado como exemplo, encontrando-

se o restante livro por preencher. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.129 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00004 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/04/02-1882/01/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 51 fólios (2 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Arte Ornamental de Lisboa; começa com a minuta 

número 1 e termina com a minuta número 295; informações; comunicações; 

solicitações; concursos; despesas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-A-SEC.78 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00005 

Título: Documentação relativa a exposições 



Secção: Actividades 

Série: Exposições 

Documento Composto: Documentação relativa a exposições 
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Datas extremas: 1881/04/05-1881/05/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 14 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Londres; registo de correspondência recebida, com 

as seguintes informações: data de entrada, procedência, assunto do expediente, data do 

documento, tipologia documental, data de expediente da Comissão, seguimento, notas 

de resposta e observações, número de documento, número de registo e indicação do 

arquivo. 

Idioma/Escrita: Português; inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-A-SEC.83 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00006 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/04/05-1881/10/04 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 51 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Londres; registo de entrada de correspondência, com 

as seguintes informações: data de entrada, procedência, assunto do expediente, data do 

documento, tipologia documental, data de saída, destino, número de documento e 

número de registo. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação manchada. 

Cota actual: 2-A-SEC.81 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00007 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/04/08-1882/12/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 34 fólios (1 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Delfim Guedes (autor) 

 



Secção: Actividades 

Série: Exposições 

Documento Composto: Documentação relativa a exposições 
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Âmbito e conteúdo: Exposição de Londres; livro de registo de saída de 

correspondência; tem início com o registo número 1 e termina com o registo número 84, 

referente a relações e assuntos diversos sobre objectos; pedidos; comunicações; 

despesas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa manchada. 

Cota actual: 2-A-SEC.82 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00008 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/04/27-1882/12/12 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 338 fólios (2 em branco); papel  

Âmbito e conteúdo: Exposição de Arte Ornamental de Lisboa; documentação recebida; 

relações de objectos, podendo-se dar como exemplo documentação sobre o Governo 

Civil do Funchal; comunicações; recibos. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 2-A-SEC.86 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00009 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/06/25-1882/09/26 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 53 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Arte Ornamental de Lisboa; registo de entrada e 

saída de correspondência, com as seguintes informações: data de entrada, procedência, 

assunto do expediente, data do documento, número de registo, data de saída, destino e 

número de documento. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-A-SEC.80 



Secção: Actividades 

Série: Exposições 

Documento Composto: Documentação relativa a exposições 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/003/00010 

Título: Documentação relativa a exposições 

Datas extremas: 1881/07/07-1882/12/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 171 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Delfim Guedes (autor) 

Âmbito e conteúdo: Exposição de Arte Ornamental de Lisboa; documentação 

expedida; começa com o registo número 1 e termina com o registo número 317; índice 

no final do livro; referência dos membros da comissão; relações de objectos para 

exposição; aquisições de obras de arte; transporte de obras de arte; receitas e despesas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-A-SEC.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Actividades 

Série: Receitas de espectáculo 

Documento Composto: Livro de recibos de bilheteira 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/004 

Título: Receitas de espectáculo 

Datas extremas: [1882]/01/12-[1882]/06/19 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa e documentação contabilística. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/004/00001 

Título: Livro de recibos de bilheteira  

Datas extremas: [1882]/01/12-[1882]/06/19 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 40 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Manuel Machado (autor) 

Âmbito e conteúdo: Quantias recebidas por ocasião de uma exposição de Arte 

Ornamental. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Actividades 

Série: Visconde de Valmor 

Documento Composto: Subscrição para a memória do Visconde 

de Valmor 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/005 

Título: Visconde de Valmor 

Datas extremas: [1899/00/00-1899/00/00] 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/F/005/00001 

Título: Subscrição para a memória do Visconde de Valmor 

Datas extremas: [1899/00/00-1899/00/00] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 87 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contém 86 subscrições, com as seguintes informações: número de 

subscrição, nome do subscritor e quantia subscrita. O último fólio é numerado como 

exemplo, estando o restante livro por preencher. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Prémios 

Série: Documentação relativa a pensionistas 

Documento Composto: Pensionistas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G 

Título: Prémios 

Datas extremas: 1864/03/12-1970/07/05 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 22 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a concursos e pensionistas. 

Sistema de organização: Esta Secção contém as seguintes séries: Documentação 

relativa a pensionistas, Concessão de prémios, Visconde de Valmor e Receitas e 

despesas. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001 

Título: Documentação relativa a pensionistas 

Datas extremas: 1864/03/12-1930/07/22 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 9 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa e contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00001 

Título: Pensionistas 

Datas extremas: 1864/03/12-1926/02/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 355 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): José Simões de Almeida (sobrinho) (autor) 

Âmbito e conteúdo: Concurso sobre pensionistas do Estado em países estrangeiros; 

programas; contratos; fotografias; legislação; projectos de regulamentos de estatutos; 

actas; pareceres; pedidos; processos de pessoas singulares; certificados. 

 



Secção: Prémios 

Série: Documentação relativa a pensionistas 

Documento Composto: Pensionistas 
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Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada; documentação 

manchada, rasgada. 

Cota actual: 2-B-SEC.112 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00002 

Título: Pensionistas 

Datas extremas: 1881/09/04-1894/11/13 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 33 fólios (1 em branco); papel 

Nome do(s) produtor(es): Conselho Escolar (autor) 

Âmbito e conteúdo: Concursos para subsídios a pensionistas do Estado em países 

estrangeiros; livro de actas de conferências ordinárias e extraordinárias; relatórios; 

informação referente a provas e respectivos pensionistas.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada e capa danificada; livro 

parcialmente descosido; documentação manchada. 

Cota actual: 2-B-SEC.131 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00003 

Título: Pensionistas  

Datas extremas: 1884/04/03-1928/06/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 379 fólios (6 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Pensões do legado Visconde de Valmor; exposições; registo de 

aquisições e respectivos custos; listas de obras; comunicações; facturas; recibos; 

relações de documentos de despesas; listas de recompensas; telegramas. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, cortada, solta. 

Cota actual: 2-B-SEC.114 

 

 

 



Secção: Prémios 

Série: Documentação relativa a pensionistas 

Documento Composto: Pensionistas 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00004 

Título: Pensionistas  

Datas extremas: 1891/10/12-1925/11/09 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 329 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimentos; concursos para adjudicação de pensões a artistas 

por conta do legado Visconde de Valmor; fotografias; certidões; comunicações; 

processos de pessoas singulares. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação manchada, rasgada. 

Cota actual: 2-B-SEC.113 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00005 

Título: Pensionistas 

Datas extremas: 1901/11/20-1917/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 27 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de conta-corrente da administração do legado do Visconde 

de Valmor, cuja quantia é de 50.000$00 reis. O respectivo rendimento tem como 

objectivo subsidiar estudos de artistas no estrangeiro a fim de se aperfeiçoarem em 

qualquer ramo de belas artes. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: A documentação apresenta sinais de 

deterioração por agentes biológicos. 

Cota actual: 2-B-SEC.107 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00006 

Título: Pensionistas 

Datas extremas: 1902/00/00-1917/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 12 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas do legado Visconde de Valmor. 

 



Secção: Prémios 

Série: Documentação relativa a pensionistas 

Documento Composto: Pensionistas 
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Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-B-SEC.116 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00007 

Título: Pensionistas 

Datas extremas: 1902/02/08-1933/03/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 34 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas do legado Visconde de Valmor. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada.  

Cota actual: 2-B-SEC.117 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00008 

Título: Pensionistas  

Datas extremas: 1903/11/12-1923/01/01 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 35 fólios (3 em branco); papel  

Âmbito e conteúdo: Cadastro dos pensionistas por conta do Estado e do legado do 

Visconde de Valmor; entrada de processos individuais por nome dos pensionistas; tem o 

rol de alunos por ordem alfabética. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 2-B-SEC.108 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/001/00009 

Título: Pensionistas  

Datas extremas: 1908/06/11-1930/07/22 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 443 fólios (2 em branco); papel 

 

 



Secção: Prémios 

Série: Documentação relativa a pensionistas 

Documento Composto: Pensionistas 
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Âmbito e conteúdo: Pensões do legado Visconde de Valmor; fotografias; ofícios; 

comunicações; ordem de pagamentos; telegramas; contratos; relações de aquisições; 

pedidos; recibos; recepção de ofícios; concursos, podendo-se dar como exemplo 

documentação sobre o concurso de emulação de quarta-feira dia 26 Janeiro de 1921. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta, colada, 

com fita-cola. 

Cota actual: 2-B-SEC.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção: Prémios 

Série: Concessão de prémios 

Documento Composto: Documentos relativos à concessão de 

prémio 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002 

Título: Concessão de prémios 

Datas extremas: 1884/00/00-1970/07/05 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 7 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente aos prémios Anunciação, Barão de 

Castelo de Paiva, Soares dos Reis, Ferreira Chaves, Luciano Freire, Lupi, Rocha Cabral, 

José de Figueiredo e legado do Visconde de Valmor. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00001 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1884/00/00-1962/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 416 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Prémios Anunciação, Barão de Castelo de Paiva, Soares dos Reis, 

Ferreira Chaves, Luciano Freire, Lupi, Rocha Cabral e legado do Visconde de Valmor; 

bolsas de estudo e pensionistas; obras de arte adquiridas por conta do Estado para 

museus; relações dos concorrentes premiados desde a sua instituição; concursos; 

legislação; regulamentos; comunicações; ofícios; avisos; certificados. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa danificada; documentação solta, 

colada, rasgada. 

Cota actual: 3-C-SEC.282 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00002 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1884/08/28-1932/06/17 
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Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 96 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Concurso dos prémios Anunciação, Ferreira Chaves e Lupi; 

relações dos júris; pareceres; ofícios; actas; relatórios. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, manchada. 

Cota actual: 3-A-SEC.194 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00003 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1884/08/29-1932/03/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 17 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Prémio Anunciação; livro de receitas e despesas referentes aos 

rendimentos da doação da quantia de 1.200$00 reis, para que com os rendimentos seja 

dado um prémio ao aluno que mais se distinguir em pintura; índice anual dos prémios; 

relação dos premiados e quantias atribuídas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta. 

Cota actual: 2-B-SEC.123 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00004 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1896/06/00-1931/10/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 70 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Prémios Ferreira Chaves, Lupi e legado Visconde de Valmor. 

Recibos dos respectivos prémios; documentação dividida por prémios. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, furada. 

Cota actual: 2-B-SEC.125 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00005 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1916/00/00-1933/03/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 34 fólios (18 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Prémios Lupi e Ferreira Chaves. Livro de receitas e despesas; 

listas de prémios; relação dos premiados e quantias atribuídas.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-B-SEC.124 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00006 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1924/01/24-1932/03/07 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 8 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Prémio Rocha Cabral; livro de caixa contendo descrição 

pormenorizada das receitas e despesas, tais como o pagamento do prémio a Fernando 

Santos. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Capa rasgada. 

Cota actual: 2-B-SEC.128 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/002/00007 

Título: Documentos relativos à concessão de prémio 

Datas extremas: 1937/12/27-1970/07/05 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 337 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Prémio José de Figueiredo; relação das obras premiadas; avisos; 

regulamento (Diário do Governo número 292 de 17de Dezembro de 1940); condições 

de admissão; aditamentos ao regulamento; actas; descrição do primeiro livro do 

rendimento dos legados; abertura de concurso; pareceres; lista de concorrentes; 

solicitações; recortes de jornais; requerimento; telegramas; relatório do bolseiro Carlos 

Alberto Leopoldo Batalha; folhas de depósitos; avisos; certidão de narrativa simples - 

registo de nascimento. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada, solta. 

Cota actual: 3-D-SEC.283 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/003 

Título: Visconde de Valmor 

Datas extremas: 1901/11/20-1930/06/29 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 5 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa e documentação contabilística. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/003/00001 

Título: Legado do Visconde de Valmor  

Datas extremas: 1901/11/20-1917/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 99 fólios (1 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Obras de arte destinadas ao Museu Nacional de Belas Artes. Livro 

da conta-corrente do legado Visconde de Valmor, cuja quantia é de 70.000$00 reis, a 

fim de constituir um fundo permanente para com os respectivos rendimentos serem 

adquiridas obras de arte nacionais ou estrangeiras. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.109 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/003/00002 

Título: Legado do Visconde de Valmor 

Datas extremas: 1902/06/00-1927/06/30 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 100 fólios (73 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas do legado Visconde de Valmor; 

aquisições diversas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 
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Cota actual: 2-B-SEC.120 

 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/003/00003 

Título: Legado do Visconde de Valmor 

Datas extremas: 1902/12/27-[1917/00/00] 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 14 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas do legado Visconde de Valmor; 

contas de pensões; contém 2 fólios avulsos com contas de aquisições. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 2-B-SEC.118 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/003/00004 

Título: Legado do Visconde de Valmor 

Datas extremas: 1914/11/20-1927/12/23 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 39 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Recibos e facturas de material diverso e de aquisições de obras de 

arte. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação desvanecida, rasgada, 

furada, manchada. 

Cota actual: 2-B-SEC.126 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/003/00005 

Título: Legado do Visconde de Valmor 

Datas extremas: 1927/03/07-1930/06/29 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas do legado Visconde de Valmor; 

aquisições diversas; contém três documentos avulsos: sobre os juros do legado, 

correspondência dirigida ao Director Geral da Contabilidade Pública, facturas de 

vendas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, rasgada. 

Cota actual: 2-B-SEC.119 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/004 

Título: Receitas e despesas 

Datas extremas: 1915/07/01-1917/02/00 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação administrativa e contabilística. 

Idioma/Escrita: Português 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/G/004/00001 

Título: Registos de receitas e despesas de prémios 

Datas extremas: 1915/07/01-1917/02/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 199 fólios (48 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de ordem de pagamentos referente a ordenados, aquisições 

para o Museu de Arte Antiga, despesas do Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de 

Arte Contemporânea, importâncias depositadas na Caixa Geral de Depósitos, despesas 

com material diverso, legado do Visconde de Valmor, prémios Lupi, Ferreira Chaves. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Lombada danificada. 

Cota actual: 2-B-SEC.110 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H 

Título: Actividade editorial 

Datas extremas: 1864/01/05-1969/01/10 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 11 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente a publicações e trabalhos resultantes da 

actividade da Academia.  

Sistema de organização: Esta secção contém a série Publicações. 

Idioma/Escrita: Português; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1864/01/05-1969/01/10 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 11 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação referente às publicações: “L’Art Portugais”, “A 

Escultura em Portugal”, “Estilo Manuelino: primitivos”, “Álbum dos Primitivos 

Portugueses”, todos de Reynaldo dos Santos, “Boletim de Arte e Arqueologia”, 

“Inventário Artístico de Portugal”, entre outras. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

 Idioma/Escrita: Português; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Regular 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00001 

Título: Registo de publicações 

Datas extremas: 1864/01/05-1867/07/24 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 15 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de registo de várias obras, nomeadamente catálogos, 

revistas, gazetas, manuscritos, folhetos e livros comprados e oferecidos, contendo as 

seguintes informações: data, artistas, título das obras, preço e observações. 
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Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação rasgada. 

Cota actual: 1-C-SEC.69 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00002 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1915/08/17-1925/07/15 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 16 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de receitas e despesas do “Boletim de Arte e Arqueologia”; 

índice no final do livro. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-B-SEC.207 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00003 

Título: Publicações  

Datas extremas: 1940/04/01-1957/01/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 87 fólios (77 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Conta-corrente com o Grémio Nacional dos Editores e Livreiros; 

depósitos no Banco de Portugal. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.285 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00004 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1940/07/30-1969/01/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 44 fólios; papel 
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Âmbito e conteúdo: “Álbum dos Primitivos” e prefácio: primeira, segunda e terceira 

edições; Inventário Artístico - Distrito de Portalegre, Coimbra (cidade), Santarém, 

Coimbra (distrito), Leiria, Aveiro - Sul, Concelho de Évora. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação solta, com fita-cola. 

Cota actual: 3-D-SEC.289 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00005 

Título: Publicações  

Datas extremas: 1944/11/30-1950/06/28 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 40 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista nominal de envio de publicações para os Académicos e 

outras entidades; permutas. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.229 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00006 

Título: Publicações  

Datas extremas: 1948/03/17-1969/01/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 52 fólios (36 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: “A Escultura em Portugal”; contas relativas a aquisições e 

livrarias. Para a obra “A Escultura em Portugal”, volume II, especificam-se depósitos 

em numerário no Banco de Portugal. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.284 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00007 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1949/04/01-1950/01/01 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 99 fólios (96 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Inventários; conta-corrente com o Grémio Nacional dos Editores e 

Livreiros. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.286 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00008 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1949/04/01-1950/01/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 98 fólios (97 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: “A Escultura em Portugal”; conta-corrente com o Grémio 

Nacional dos Editores e Livreiros. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.287 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00009 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1949/08/00-1969/01/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 189 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: “L’Art Portugais”; contas referentes a cada publicação, contendo a 

descrição por data, por entradas diferentes em várias folhas do volume, com conta-

corrente com o Grémio Nacional dos Editores e Livreiros. Na contra guarda possui a 

descrição de vários títulos. 

Idioma/Escrita: Português  
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Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.288 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00010 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1952/03/01-1960/02/04 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 102 fólios (85 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: Livro de protocolo das entregas referentes ao “Inventário Artístico 

de Portugal” e outras publicações, com as seguintes informações: destinatário, recibo e 

observações.  

Idioma/Escrita: Português; espanhol. 

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.297 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/H/001/00011 

Título: Publicações 

Datas extremas: 1952/12/11-1958/04/10 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 94 fólios (53 em branco); papel 

Âmbito e conteúdo: “Estilo Manuelino: primitivos”; controlo para entrega de livros, 

com as seguintes informações: destinatário, recibo e observações.  

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. 

Cota actual: 3-D-SEC.298 
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Código de referência: PT/ANBA/ANBA/I 

Título: Aquisição e doação de documentação 

Datas extremas: 1557/06/17-1951/02/19 

Nível de descrição: Secção 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Sistema de organização: Esta secção contém a série: Documentação relativa a 

aquisição e doação de documentação. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Mau 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/I/001 

Título: Documentação relativa a aquisição e doação de documentação 

Datas extremas: 1557/06/17-1951/02/19 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 2 livros; papel 

Âmbito e conteúdo: Documentação doada e comprada. 

Sistema de organização: Encontra-se organizado por ordem cronológica. 

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Mau 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/I/001/00001 

Título: Documentos oferecidos  

Datas extremas: 1557/06/17-1902/04/01 

Datas predominantes: 1567/06/17-1858/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 440 fólios (16 em branco); papel  

História custodial e arquivística: Documentos numerados de 1 a 148, oferecidos a esta 

instituição em 13 de Junho de 1902 por António Tomás Pires, vogal correspondente da 

Comissão dos Monumentos Nacionaes e respectivo catálogo. 
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Âmbito e conteúdo: Procurações; diversas cartas; requerimentos, podendo-se dar como 

exemplo um requerimento dirigido a Sua Majestade para o estabelecimento de uma 

nova fábrica de tecidos de linho; informações; autógrafos; despachos; mandado do 

Conselho da Fazenda; diploma; recibo; traslado da provisão de 10 de Janeiro de 1641 

sobre os homiziados. 

Idioma/Escrita: Português  

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação em mau estado de 

conservação – rasgada, manchada, com fita-cola, solta, escrita a lápis. 

Cota actual: 2-A-SEC.74 

 

Código de referência: PT/ANBA/ANBA/I/001/00002 

Título: Documentação adquirida 

Datas extremas: 1757/10/25-1951/02/19 

Datas predominantes: 1757/10/25-1813/00/00 

Nível de descrição: Documento Composto 

Dimensão e suporte: 233 fólios; papel 

Nome do(s) produtor(es): Joaquim Machado de Castro (autor) 

História custodial e arquivística: Documentação comprada a Ângelo Pereira. 

Âmbito e conteúdo: Desenhos; projecto de estatutos para a fundação da Academia; 

consideração da compra de desenhos de diversos artistas; litografia; gravura; relação de 

livros e respectivos custos; relação de dívidas; inventário; despesas.  

Idioma/Escrita: Português; francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: Documentação em mau estado de 

conservação – rasgada, com fita-cola, manchada, furada. 

Cota actual: 2-A-SEC.75 

Notas: O fólio número 63 não existe. 

 

 


