
Nível de descrição: F

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS

Título: Liga Portuguesa de Profilaxia Social

Datas de produção: 1896-08-00 / 2005-11-09

Dimensão e suporte: Papel

História administrativa, 
biográfica e familiar:

Fundada pelos médicos dr. António Emílio de Magalhães (Porto 1893-04-23 - Porto 1973-03-31) e dr. Cândido 
Henrique Gil da Costa (Ponte de Lima 1895-10-05 - Porto 1977-10-09).

História custodial e
arquivística:

A documentação esteve sempre à guarda da LPPS, nas suas instalações originais (Rua de Santa Catarina 
108-2º).

Fonte imediata de aquisição ou 
transferência:

Contrato de entrega em depósito, formalizado entre a LPSS e a DGLAB/ADP no dia 12 de Dezembro de 2014; 
auto de entrega, datado do dia 10 de Novembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à actividade da LPPS, desde a sua fundação. Consiste maioritariamente em processos 
(pastas), organizados de acordo com sistema interno de classificação temática (numérico). Inclui ainda 
cartazes, fotografias (álbuns) e alguns objectos.

Sistema de organização: Organização orgânico-funcional e ordenação cronológica.

Condições de acesso: O acesso às unidades arquivísticas pode ser restrito ou interdito, por motivos de preservação física dos 
documentos, ou por restrições legais à comunicação do seu conteúdo informacional.

Condições de reprodução: A reprodução de documentos pode sofrer restrições ou até interdição, por motivos de preservação física dos 
documentos, por impossibilidade momentânea por razões técnicas ou de serviço, ou ainda por restrições 
legais à comunicação do seu conteúdo informacional.

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês) ; Fra (francês) ; Spa (espanhol) ; Ita (italiano) ; Ger (alemão) ; Hun (húngaro) ; 
Pol (polaco) ; Slo (eslovaco) ; Rum (romeno) ; Chi (chinês) ; Jpn (japonês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Documentação em estado de conservação variável entre Regular e Bom.

Instrumentos de descrição: DigitArq: base de dados de descrição arquivística.

Regras ou convenções: ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de 
Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; Trad. Grupo 
de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. ISBN:972-8107-69-2. 
     DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS; PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO; 
GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO - "Orientações para a 
descrição arquivística". 2ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. ISBN 978-972-8107-91-8.

Data da descrição: 2/14/2017 11:26:33 AM

Nível de descrição: SC

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL

Título: Colaboradores

Datas de produção: 1927-04-04 / 1993-12-07

Dimensão e suporte: Papel

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 2/14/2017 3:26:10 PM

Nível de descrição: SSC

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON

Título: Contribuintes
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Datas de produção: 1931-03-08 / 1993-12-07

Dimensão e suporte: Papel

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 2/15/2017 10:06:22 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001

Título: Inscrições

Datas de produção: 1931-03-08 / 1992-10-09

Data da descrição: 5/29/2017 2:36:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0086

Título: Inscrição de novos contribuintes

Datas de produção: 1955-01-06 / 1959-12-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à recepção de novos contribuintes. Contém maioritariamente duplicados de cartas de 
agradecimento remetidas aos novos contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 11.2

Cota original: 198-B

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0326

Título: Inscrições (contribuintes) e agradecimentos - De 1932 a 1942

Datas de produção: 1931-03-08 / 1942-07-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência: recepção de inscrições de novos contribuintes, e cópia da respectiva missiva 
de agradecimento por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 6.2

Cota original: 198

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0336

Título: Inscrição de novos contribuintes - Desde Janeiro 1952 até Dezembro 1954

Datas de produção: 1952-01-04 / 1954-12-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência: recepção de inscrições de novos contribuintes, e cópia da respectiva missiva 
de agradecimento por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 26.2

Cota original: 198-A

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0555

Título: Inscrição de contribuintes 

Datas de produção: 1948-11-05 / 1953-04-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de cartas de agradecimento da LPPS aos novos contribuintes. Inclui algumas cartas recebidas de 
contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 27.1

Cota original: 198

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0556

Título: Inscrição de novos contribuintes 

Datas de produção: 1942-05-26 / 1946-07-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel. Inclui fls. soltas inseridas em envelopes: 12 fls. noutros tantos envelopes (n.º 1, 
2, 5 a 13 e 16); e ainda 4 fls. em 2 envelopes (n.º 3 e 4, 14 e 15)

Âmbito e conteúdo: Cópias de cartas de agradecimento da LPPS aos novos contribuintes. Inclui algumas cartas recebidas de 
contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 21.2

Cota original: 198-A

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0557

Título: Inscrição de novos contribuintes 

Datas de produção: 1960-01-04 / 1961-07-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de cartas de agradecimento da LPPS aos novos contribuintes. Inclui algumas cartas recebidas de 
contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 21.3

Cota original: 198-C

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:41 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/001/0558

Título: Inscrição de novos contribuintes 

Datas de produção: 1974-02-27 / 1992-10-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de cartas de agradecimento da LPPS aos novos contribuintes; inclui recepção de subsídios atribuídos 
por câmaras municipais. Inclui algumas cartas recebidas de contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 21.1

Cota original: 198-G

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:43 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/002

Título: Donativos

Datas de produção: 1949-01-04 / 1993-12-02

Data da descrição: 5/29/2017 2:45:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/002/0085

Título: Donativos da LPPS - Abril 1949 a Dezembro 1961

Datas de produção: 1949-04-12 / 1961-12-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui três envelopes, contendo as seguintes fls. soltas: um cartão; um cartão, um 
pequeno poster impresso e um envelope; um maço de folhetos impressos (9 itens numerados).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a atribuição de donativos por parte da LPPS, dirigidos a diversas 
instituições de caridade, e a alguns particulares. Inclui diverso material gráfico (cartazes, folhetos de 
divulgação, etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 8.2

Cota original: 160

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:18:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/002/0101

Título: Donativos da Liga

Datas de produção: 1962-01-03 / 1992-11-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a atribuição de donativos por parte da LPPS, dirigidos a diversas 
instituições de caridade, e a alguns particulares. Inclui diverso material gráfico (cartazes, folhetos de 
divulgação, etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 10.1

Cota original: 160

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/002/0337

Título: Donativos à Liga - Agradecimentos

Datas de produção: 1972-01-04 / 1993-12-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência: recepção de donativos, e cópia da respectiva missiva de agradecimento por 
parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 26.3

Cota original: 160-A

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/002/0439
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Título: Donativos à Liga de Profilaxia e agradecimentos - Desde Janeiro 1949 até Dezembro 1953

Datas de produção: 1949-01-04 / 1953-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a recepção de donativos, e respectivas respostas de agradecimento 
(cópias) por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 26.2

Cota original: 160

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:00 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/003

Título: Inquéritos

Datas de produção: 1949-07-01 / 1962-03-14

Data da descrição: 5/29/2017 2:49:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/003/0132

Título: Circulares enviadas aos contribuintes e suas opiniões sobre as mesmas

Datas de produção: 1959-06-08 / 1962-03-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a envio de circulares, relatórios e outras publicações da LPPS aos seus 
contribuintes, e respectivas respostas. Inclui um lista de "deputados em Julho de 1961" e outra de 
"cooperativas de consumo".

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 5.1

Cota original: 247

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na capa constava ainda: "Relatório -3ª circular 
/ 2ª circular / J.O.M. - 4ª circular - Relatório 1959/60 / Opúsculos n.º 18 e 19 / Sumário de actividades 1960/61".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:19:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/003/0438

Título: Respostas à circular enviada para a angariação de contribuintes: Negativas - Desde Novembro 1949 até 31 de 
Janeiro 1950

Datas de produção: 1949-11-01 / 1950-02-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo respostas a uma iniciativa da LPPS, no sentido de angariar novos 
contribuintes. A maior parte das cartas tem a marca "A", significando que o autor declinou o convite. Inclui 
algumas cópias de cartas assiandas pela LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 26.1

Cota original: 182-C

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/003/0554

Título: Inquéritos : respostas à circular-inquérito enviada aos contribuintes 

Datas de produção: 1949-07-01 / 1954-11-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Respostas dos contribuintes da LPPS, a circular solicitando sugestões para novas campanhas a desenvolver 
pela LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 1.1

Cota original: 56

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:38 PM

Nível de descrição: SR
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/004

Título: Angariações

Datas de produção: 1935-05-02 / 1935-08-16

Data da descrição: 5/30/2017 11:14:04 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/004/0437

Título: Angariação de contribuintes - Letras D, E, F e G

Datas de produção: 1935-05-02 / 1935-08-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo respostas a uma iniciativa da LPPS, no sentido de angariar novos 
contribuintes. A maior parte das cartas tem a marca "A", significando que o autor declinou o convite. Inclui 
algumas cópias de cartas assiandas pela LPPS.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 7.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo. O título original não incluí a menção: "Angariação de contribuintes".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:59 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/005

Título: Desistências

Datas de produção: 1967-01-03 / 1993-12-07

Data da descrição: 5/30/2017 11:15:56 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/005/0559

Título: Contribuintes : desistências

Datas de produção: 1967-01-03 / 1993-12-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de cancelamento de inscrição por parte de contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 2.2

Cota original: 134-B

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:44 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/006

Título: Correspondência 

Datas de produção: 1932-07-18 / 1993-12-07

Data da descrição: 5/30/2017 11:17:03 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/006/0141

Título: Moradas

Datas de produção: 1957-01-10 / 1978-07-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a actualização de endereços de contribuintes, colaboradores e afins. Consiste em 
correspondência trocada, e em listagens diversas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 13.2

Cota original: 185-A

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/006/0207

Título: D. Carlota de Sousa - Lisboa

Datas de produção: 1960-07-03 / 1968-05-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a contribuinte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 1.4

Cota original: 200
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Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/006/0440

Título: Contribuintes - Correspondência vária

Datas de produção: 1949-01-06 / 1993-12-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 24.1

Cota original: 134

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/006/0441

Título: Contribuintes que dispensam os convites pessoais para as conferências - Desde Maio 1951

Datas de produção: 1951-05-00 / 1951-06-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 26.6

Cota original: 188

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-CON/006/0507

Título: Geraldino Brites

Datas de produção: 1932-07-18 / 1935-06-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 7 fls. dentro de outros tantos envelopes (n.º 
1 a 3 e 6 a 9); 2 fls. dentro de um envelope (n.º 4 e 5).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada entre António Emílio de Magalhães (enquanto director da LPPS) e 
Geraldino Brites, director do Instituto de Histologia e Embriologia de Coimbra e contribuinte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 33.11

Cota original: 25

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação. Não tem título nem número original de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:21 PM

Nível de descrição: SSC

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT

Título: Colaboradores intelectuais e técnicos

Datas de produção: 1927-04-04 / 1993-08-23

Dimensão e suporte: Papel

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 2/15/2017 10:06:28 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007

Título: Biografias e homenagens

Datas de produção: 1938-02-23 / 1993-08-23

Data da descrição: 5/30/2017 1:01:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0093
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Título: Colaboradores - Homenagens - Conferentes

Título paralelo: (Na lombada:) Homenagens a colaboradores da Liga

Datas de produção: 1944-02-16 / 1958-12-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais, relativos a homenagens prestadas a colaboradores com a LPPS. Cada 
recorte tem identificação do periódico de onde foi extraído, assim como data a número de página.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 11.1

Cota original: 13

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Título alternativo na lombada: vd. campo 
"Título paralelo".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0134

Título: Dr. Cândido Henrique Gil da Costa

Datas de produção: 1948-08-19 / 1977-10-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de notas biográficas do dr. Gil da Costa, e textos (minutas de artigo, conferência ou afim) da autoria 
do mesmo médico.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 30.5

Cota original: 232

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0135

Título: Dr. Gil da Costa - Falecimento

Datas de produção: 1977-10-09 / 1977-10-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao óbito do dr. Gil da Costa. Consiste em correspondência trocada e recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 30.6

Cota original: 212-C

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0136

Título: Pêsames

Datas de produção: 1964-01-04 / 1993-08-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Duplicados de mensagens de pêsames e afins, emitidas pela LPPS. Inclui alguma correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 30.1

Cota original: 118-A

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0137

Título: Pêsames pelo falecimento do sr. dr. António Emílio de Magalhães (Igreja da Trindade)

Datas de produção: 1962-04-22 / 1973-04-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém cartões de condolências e lista de atendentes ao funeral. Inclui ainda correspondência trocada com o 
escultor Fernando Fernandes (autor do busto do dr. António Emílio de Magalhães), uma nota biográfica, e 
textos evocativos da sua vida e obra.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 6.4

Cota original: 212-B
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Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0138

Título: Pêsames pelo falecimento do sr. dr. António Emílio de Magalhães (L. P. Profilaxia Social)

Datas de produção: 1973-04-02 / 1976-01-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Consiste em correspondência trocada, recortes de jornais, listagens, e também numa nota biográfica do 
falecido.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 5.2

Cota original: 212-B.2

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0186

Título: Biografias de conferentes - e outras

Datas de produção: 1964-00-00 / 1973-11-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Notas biográficas em suportes diversos, desde fls. manuscritas até brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática

Cota actual: L/23/3/3 - 16.7

Cota original: 265-A

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0313

Título: Biografias de conferentes - 1947/1963

Datas de produção: 1947-01-16 / 1964-05-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de biografias de diversos autores de conferências apresentadas e publicadas pela LPPS. Inclui 
brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 30.1

Cota original: 265

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/007/0418

Título: Algumas personalidades conferentes

Datas de produção: 1938-02-23 / 1946-08-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conteve provavelmente resumos biográficos de alguns conferencistas, dos quais nenhum se encontra já na 
pasta por terem sido entregues à tipografia para publicação (segundo nota manuscrita existente na maior 
parte das entradas). Para além das fls. de entrada relativas a cada um dos conferencistas, contém alguns 
textos de conferências.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 8.3

Cota original: 10

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:40 PM
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Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008

Título: Conferências

Datas de produção: 1928-07-01 / 1992-03-17

Data da descrição: 5/30/2017 11:22:59 AM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001

Título: Avulsas

Datas de produção: 1928-07-01 / 1992-03-17

Data da descrição: 5/30/2017 11:51:14 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0021

Título: Assistência post-prisional: conferências

Datas de produção: 1928-07-01 / 1944-12-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um par de fls. soltas inseridas num envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à preparação por parte da LPPS de diversas conferências sobre o tema da assistência pós-
prisional, organizado por separadores. Contém principalmente correspondência trocada com diversos 
indivíduos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica (irregular)

Cota actual: L/23/2/2 - 8.1

Cota original: 239-B

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0029

Título: Conferências coloniais / Ilhas adjacentes

Datas de produção: 1954-03-15 / 1956-11-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversas entidades e indivíduos, organizada por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/6 - 30.4

Cota original: 263-A
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Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0113

Título: Conferências - "Sociedades anónimas e distribuição de riqueza / Linguagem, pedagogia e ética / Como educar 
e adaptar à vida os pequeninos / Uma língua comum no Universo"

Título paralelo: (Na lombada:) Conferências diversas

Datas de produção: 1950-00-00 / 1970-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos das conferências indicadas no título. Folhas dactilografadas com emendas manuscritas. Sem datas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/3/2 - 11.5

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0172

Título: Uma grande obra de assistência: "O Lar do Comércio" - Conferência do Exmo. Sr. Domingos Ferreira - 1959

Datas de produção: 1959-12-00 / 1959-12-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 27x22x1. Papel: texto impresso de 32 fls.

Âmbito e conteúdo: Texto de conferência, impresso.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/3/3 - 14.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0199

Título: "Liga Portuguesa de Profilaxia Social e o Porto - Um Perfil Psicológico" - Conferência publicada em opúsculo, 
pelo dr. M. Azevedo Fernandes - Agradecimentos ao autor

Datas de produção: 1970-08-03 / 1992-03-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a ofertas do opúsculo referido no título; inclui ainda processo relativo à 
apresentação de uma conferência ("Os portugueses de nação em Bordéus no séc. XVIII" de Edmée Fonseca).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 16.3

Cota original: 48-FA

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0246

Título: Conferências: "Breves considerações sobre a vida e obra de Guerra Junqueiro", "Profilaxia da filicose médico 
e social"; "O importante problema da silicose"; "Alguns aspectos médicos e sociais da lepra"; "Os perigos 
sociais do alccolismo"; "O novo mundo rural"

Título paralelo: (Na lombada:) Conferências várias

Datas de produção: 1950-01-01 / 1959-11-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de diversas conferências da LPPS, manuscritos, dactilografados e policopiados.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 32.4

Cota original: 47

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:21:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0248

Título: Conferências pela rádio

Datas de produção: 1931-10-16 / 1933-05-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de diversas conferências da LPPS transmitidas por rádio, por vezes com rasuras e emendas 
manuscritas. Inclui uma relação das conferências emitidas até Junho de 1932.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 22.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0399

Título: A produção e a higiene do leite alimentar - Conferência de Artur Figueirôa Rêgo

Datas de produção: 1938-05-15 / 1938-05-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 34x23x1. Papel: brochura impressa, com anotações manuscritas na folha de rosto.

Âmbito e conteúdo: Brochura impressa relativa a uma das conferências promovidas pela LPPS. Inclui dedicatória do autor ao dr. 
António Emílio de Magalhães.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/3 - 18.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0400

Título: Conferências sobre a obra de instituições culturais

Datas de produção: 1946-04-08 / 1954-04-14
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo correspondência trocada com diversas instituições (de natureza cultural, mas também 
assistencial, científica, administrativa etc.), encetada pela LPPS no sentido de solicitar uma colaboração nas 
suas conferências.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 18.2

Cota original: 261

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo indicado no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0401

Título: Conferências coloniais - Ilhas e Ultramar

Datas de produção: 1949-07-29 / 1961-06-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à realização de uma série de conferências sobre temas coloniais e insulares. Consiste em 
correspondência trocada com diversos (geralmente solicitando colaboração), e alguns documentos internos 
(listagens).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 11.4

Cota original: 263 (Ultramar) / 263-A (Ilhas)

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo indicado no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0403

Título: Conferência "Vitaminas sociais: publicidade / seguro de vida" - pelo conceituado técnico publicitário Raul de 
Caldevilla (Clube Fenianos Portuenses)

Datas de produção: 1937-04-30 / 1937-04-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado da conferência mencionada.

Sistema de organização: -
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Cota actual: L/20/3/1 - 6.8

Cota original: 8

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo indicado no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0404

Título: Conferência "As mulheres na obra de Shakespeare" - pela escritora D. Maria de Castro Henrique Osswald 
(conferência no Clube Fenianos)

Datas de produção: 1938-01-22 / 1938-01-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado da conferência mencionada.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/3/1 - 6.7

Cota original: 8

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0405

Título: Conferência "A acção social das estâncias termais" - conferência pelo Sr. Dr. Ascensão Contreiras

Datas de produção: 1930-00-00 / 1940-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumo dactilografado da conferência mencionada no título.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/4 - 24.6

Cota original: 44

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0406

Título: "A produção e a higiene do leite alimentar" - conferência de Artur de Figueirôa Rêgo, pela iniciativa da LPPS, 
ocorrida na Associação Central da Agricultura Portuguesa

Datas de produção: 1938-05-24 / 1938-05-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado da conferência mencionada no título.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 7.4

Cota original: 38

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0407

Título: "Alguns aspectos do problema da assistência" - pelo eminente cientista e crítico arte Prof. Doutor Reinaldo dos 
Santos, catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa (conferência no Clube dos Fenianos Portuenses)

Datas de produção: 1937-04-24 / 1937-04-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado da conferência mencionada no título, inclui rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 8.5

Cota original: 37

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0409

Título: "Uma miséria social: a tinha" - Conferência dos Fenianos

Datas de produção: 1938-04-22 / 1938-04-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto da conferência mencionada no título, da autoria do dr. Alexandre Lima Carneiro.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 7.5

Cota original: 42

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0411

Título: Conferências: "Protegendo a saúde dos animais, defendemos a nossa própria saúde"; "Um tesoiro para 
todos"; "Do homem doente ao homem normal e ao homem ideal"; "Seguros sociais e medicina do trabalho"; "A 
Psiquiatria e a vida moderna"; "Como se faz um ladrão ou as 5 estações da via infamante"; "Tipografia de 
ontem, hoje e amanhã"

Datas de produção: 1948-02-10 / 1961-03-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos e textos integrais de algumas conferências da LPPS, sem datas na sua maioria. Alguns dos textos 
incluem rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/4 - 24.4

Cota original: 41

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:32 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0412

Título: Conferências: "Uma grande obra de assistência - Lar do Comércio"; "Profilaxia das perturbações neuro-
psíquicas das crianças"; "Profilaxia dos acidentes oculares na indústria"; "Isabel de Portugal, complemento 
histórico de Joana d'Arc"; "Psicologia do ciúme"; "Os cegos como cidadãos e como homens"; "Profilaxia do 
crime"; "O canto coral como problema social e artístico"

Datas de produção: 1948-01-21 / 1951-04-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos e textos integrais de algumas conferências da LPPS, sem datas na sua maioria. Alguns dos textos 
incluem rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/4 - 24.3

Cota original: 15

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0413

Título: Conferências: "Uma nova teoria de valores"; "Oferta de um novo opúsculo"; "Um livro recomendável"; "Vida de 
campo"; "Causas de insucesso escolar"; "As doenças alérgicas sob o aspecto social"; "Alguns aspectos 
médico-sociais do problema da glicose"

Datas de produção: 1948-00-00 / 1951-07-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos e textos integrais de algumas conferências da LPPS, sem datas na sua maioria. Alguns dos textos 
incluem rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/5 - 26.11

Cota original: 16

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau (fls. manchadas por humidade)

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0414
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Título: Conferências: "O sentido humano e social dos clubes agrícolas brasileiros"; "A educação musical e as suas 
vantagens no espírito da criança"; "A educação da criança na escola e no lar" ; "No limiar da psicotécnica"; "A 
rainha Santa Isabel e alguns aspectos de miséria - o problema dos tuberculosos pobres"; "O problema do 
carbúnculo em Portugal"

Datas de produção: 1948-01-10 / 1949-02-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos e textos integrais de algumas conferências da LPPS, sem datas na sua maioria. Alguns dos textos 
incluem rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/4 - 21.2

Cota original: 19

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0415

Título: Conferências: "A estrutura económica da Suíça"; "A educação dos cegos e a sua preparação para a vida"; 
Outras

Datas de produção: 1951-01-29 / 1961-05-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos e textos integrais de algumas conferências da LPPS, sem datas na sua maioria. Alguns dos textos 
incluem rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/4 - 24.5

Cota original: 29

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0417

Título: Algumas considerações acerca dos problemas da assistência pela ilustre parlamentar D. Maria José Novais - 
Conferência nos Fenianos Clube

Datas de produção: 1938-03-19 / 1938-03-19
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto da conferência mencionada no Título, e ainda apontamentos manuscritos.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 7.7

Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0419

Título: Conferência "O perigo aéreo e a profilaxia social" - Pelo médico e higienista Dr. Manuel Marques da Mata, no 
Clube Fenianos Portuense

Datas de produção: 1937-05-20 / 1945-11-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado da conferência mencionada.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 8.4

Cota original: 7

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0420

Título: Prefácio das conferências à LPPS de 1937-38 / Programa da LPPS / Conferência "Direito, moral e justiça", 
pelo consagrado e saudoso jurista Dr. João Eloy P. Nunes Cardoso no Clube Fenianos Portuenses

Datas de produção: 1938-04-02 / 1945-11-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos dactilografados, correspondendo ao indicado no Título; a "apresentação" (da autoria de J. Alves 
Correia) inclui ainda versões manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/1/2 - 7.6
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Cota original: 5

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0421

Título: Conferência "Valor médico e social da Psicologia" pelo Exmo. Sr. Dr. Maximino Correia

Datas de produção: 1930-00-00 / 1939-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado sem data.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/5 - 26.10

Cota original: 46

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0422

Título: Conferência "Valor médico e social da Psicologia" pelo Exmo. Sr. Dr. Maximino Correia

Datas de produção: 1930-00-00 / 1939-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado sem data.

Sistema de organização: -

Cota actual: L

Cota original: 46

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0424

Título: Conferência "Imagens da vida de família nos tempos passados" pela Exma. Sra. Dona Elaine Sanceau

Datas de produção: 1930-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto e resumos da conferência mencionada no título; inclui ainda o resumo da conferência "Aspectos do 
Novo Mundo" de Isaura Correia dos Santos.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/5 - 26.8

Cota original: 6

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0432

Título: "Da influência da hereditariedade no crime de Carlota de Corday" - conferência de Ferreira da Costa

Datas de produção: 1944-01-22 / 1944-01-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado da conferência, com rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/1 - 6.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; não tinha escrito o título nem número original 
de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:54 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0524

Título: "Conferência sobre luta anti-venérea no exército de terra e mar nomeadamente na 1ª Região Militar - pelo 
Major Médico António Casimiro Pereira de Carvalho - 27 de Janeiro de 1939 no Hospital Militar Regional n.º 1"

Datas de produção: 1939-01-27 / 1990-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Exemplar da conferência mencionada, e excertos de um relatório desconhecido em Francês (sobre 
prostituição, provavelmente um relatório da Sociedade das Nações, de inícios dos anos 1930s), ambos em fls. 
policopiadas. A "1ª Região Militar" foi mais tarde designada "Região Militar Norte". Inclui ainda, por motivo 
desconhecido, um texto de apresentação da obra da LPPS (dactilografado com rasuras e correcções 
manuscritas), da autoria de Ramada Curto, um texto sobre a Revista Politema, do Instituto Politécnico do 
Porto (1990s?), e ainda outro texto sobre o "projecto editorial do IPP".

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/2/4 - 20.1

Cota original: 18

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-001/0588

Título: A ciência do Yoga e o automatismo do sistema nervoso vegetativo

Datas de produção: 1937-05-01 / 1945-11-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui diversas fotografias (coladas a fls.).

Âmbito e conteúdo: Texto da conferência LPPS indicado no título, da autoria do dr. João Filipe Ferreira. Inclui diversas fotografias.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/2/4 - 20.7

Cota original: 40

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:13 PM

Nível de descrição: SSR
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002

Título: Originais das séries

Datas de produção: 1929-01-31 / 1976-06-19

Data da descrição: 5/30/2017 11:49:56 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0169

Título: 15ª série de conferências

Datas de produção: 1948-00-00 / 1958-09-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 15ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 12.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0170

Título: Conferências a publicar - 16ª série - Desde Janeiro 1950 até Outubro 1951

Datas de produção: 1950-01-23 / 1959-11-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 16ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 4.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:13 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0171

Título: Conferências a publicar - 18ª série

Datas de produção: 1953-10-00 / 1956-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 18ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 6.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0174

Título: Conferências a publicar - 14ª série

Datas de produção: 1947-06-12 / 1953-04-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 14ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 20.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0175

Título: Conferências a publicar - 11ª série

Datas de produção: 1943-00-00 / 1949-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 11ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas. Inclui alguns exemplares de textos impressos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 20.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0176

Título: Conferências a publicar - 12ª série

Datas de produção: 1944-11-29 / 1945-12-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 12ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas. Inclui alguns exemplares de textos impressos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 15.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0177

Título: Conferências a publicar (4ª série)

Datas de produção: 1935-05-12 / 1939-10-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 4ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas. Inclui alguns exemplares de textos impressos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 15.4

Cota original: -
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Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0178

Título: Conferências a publicar (4ª série)

Datas de produção: 1935-05-12 / 1939-10-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 4ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas. Inclui alguns exemplares de textos impressos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0179

Título: Conferências a publicar (4ª série)

Datas de produção: 1929-01-31 / 1936-05-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 4ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 17.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

34/438

Catálogo2019-04-11



Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0180

Título: 6ª série completa

Datas de produção: 1937-04-24 / 1938-06-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel: 13 macetes agregados por fita (um por clip).

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 6ª série de conferências da LPPS. Aparentemente, trata-se aqui 
de versões definitivas prontas para publicação.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 15.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0181

Título: 7ª série conferências publicadas

Datas de produção: 1939-03-04 / 1950-04-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos originais destinados a publicação na 4ª série de conferências da LPPS. Na sua maior parte, incluem 
rasuras e emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 17.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem n.º de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:21 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0243

Título: Documentos oficiais (conferências públicas) - Oficial - Conferências da 1ª série

Datas de produção: 1929-05-10 / 1931-03-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à realização da 1ª série de conferências da LPPS. Consiste em correspondência trocada, 
minutas de textos apresentados e apontamentos manuscritos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 22.2

Cota original: 7

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0380

Título: Conferências a publicar - 8ª série

Datas de produção: 1939-00-00 / 1946-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 8º série da LPPS. Inclui algumas brochuras 
impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 19.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0382

Título: Conferências a publicar - 9ª série

Datas de produção: 1941-01-25 / 1941-11-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 9ª série da LPPS. Inclui algumas brochuras 
impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 10.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0383

Título: Conferências a publicar - 10ª série

Datas de produção: 1942-03-07 / 1943-04-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 10ª série da LPPS. Inclui algumas brochuras 
impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 12.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0385

Título: Conferências a publicar - 13ª série

Datas de produção: 1946-01-16 / 1947-05-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 13ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 11.1

Cota original: -
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Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0386

Título: Conferências a publicar - 17ª série

Datas de produção: 1952-04-26 / 1953-07-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 17ª série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 12.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0387

Título: Conferências a publicar - 19ª série

Datas de produção: 1955-11-25 / 1959-05-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 19ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 11.5

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0388

Título: Conferências a publicar - 20ª série

Datas de produção: 1959-07-15 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 20ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 19.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0389

Título: Conferências a publicar - 21ª série

Datas de produção: 1960-03-31 / 1960-11-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 21ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 12.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:10 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0390

Título: Conferências a publicar - 22ª série

Datas de produção: 1960-12-03 / 1962-03-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 22ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 10.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0391

Título: Conferências a publicar - 23ª série

Datas de produção: 1962-04-25 / 1964-05-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 23ª série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 9.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0392

Título: Conferências a publicar - 24ª série

Datas de produção: 1964-12-11 / 1965-05-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 24ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.
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Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 10.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0393

Título: Conferências a publicar - 25ª série

Datas de produção: 1965-11-15 / 1967-08-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 25ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 16.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0394

Título: Conferências a publicar - 26ª série

Datas de produção: 1967-10-27 / 1969-06-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 26ª série da LPPS. Inclui brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 16.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0395

Título: Conferências a publicar - 27ª série

Datas de produção: 1969-11-14 / 1976-06-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas das conferências proferidas no âmbito da 27ª série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 10.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-002/0427

Título: Conferências já publicadas - 5ª série

Datas de produção: 1936-06-17 / 1942-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos das conferências da 5ª série (dactilografados, geralmente com rasuras e anotações manuscritas).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 8.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:24:50 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003

Título: Duplicados

Datas de produção: 1936-00-00 / 1946-03-16

Data da descrição: 5/30/2017 11:34:33 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0378

Título: Volume de conferências (6ª série) - Duplicados

Datas de produção: 1937-05-20 / 1938-03-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas (duplicados) de algumas das conferências proferidas no âmbito da 6º série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 19.1

Cota original: 63-A

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês) ; Fra (francês) ; Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0379

Título: Conferências - Duplicados das conferências do volume V, já publicadas - 1942 - 5ª série

Datas de produção: 1936-00-00 / 1942-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas (duplicados) das conferências proferidas no âmbito da 5º série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 18.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0381

Título: Conferências 9ª série - Duplicados

Datas de produção: 1940-00-00 / 1941-04-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas (duplicados) das conferências proferidas no âmbito da 9ª série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 12.4

Cota original: 63-C

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0384

Título: Conferências 11ª série - Duplicados

Datas de produção: 1943-06-18 / 1944-11-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas (duplicados) das conferências proferidas no âmbito da 11ª série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 12.5

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0429
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Título: Conferências - 8ª série - Duplicados

Datas de produção: 1938-10-28 / 1939-12-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas (duplicados) das conferências proferidas no âmbito da 8º série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 6.1

Cota original: 63-P

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0430

Título: Conferências 12ª série - Duplicados

Datas de produção: 1945-03-15 / 1945-12-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de minutas (duplicados) das conferências proferidas no âmbito da 12º série da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 8.6

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-003/0431

Título: Cópias de conferências

Datas de produção: 1944-07-29 / 1946-03-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de duplicados dos textos integrais de várias conferências da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica
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Cota actual: L/23/1/4 - 24.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:53 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004

Título: Resumos

Datas de produção: 1930-00-00 / 1970-00-00

Data da descrição: 5/30/2017 11:35:24 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0183

Título: Conferências 1938

Datas de produção: 1938-00-00 / 1938-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Relatos ou reportagens sobre cada uma das conferências proferidas. Fls. dactilografadas com rasuras e 
apontamentos manuscritos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 19.3

Cota original: 65

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:23 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0184

Título: Conferências resumos - Desde Maio 1935 até Junho 1938

Datas de produção: 1935-05-00 / 1938-06-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Contém fls. soltas dentro de envelopes: 8 (n.º 1-8); 17 (n.º 9-25, inclui 
fotografias); 3 (n.º 26-28).

46/438

Catálogo2019-04-11



Âmbito e conteúdo: Relatos ou reportagens sobre cada uma das conferências proferidas nas séries 4 a 6.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 19.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0185

Título: Resumos do 5º volume

Datas de produção: 1935-05-00 / 1938-06-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos sobre diversas conferências. Inclui versões em Francês e em Alemão de diversas conferências da 
LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 16.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0312

Título: Listas de conferências realizadas e a realizar

Datas de produção: 1948-00-00 / 1948-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Diversas listas e relações de publicações da LPPS ("conferências doutrinárias"). Inclui texto de apresentação 
das conferências da LPPS, com emendas e rasuras manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 29.4

Cota original: 63-G
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Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0396

Título: Resumos de conferências de Junho 1938 a Julho 1944 (séries 7ª a 11ª)

Datas de produção: 1938-06-25 / 1944-07-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x7. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de resumos das conferências proferidas no âmbito das séries 7ª a 11ª da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3-18.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0397

Título: Resumos de conferências em francês, inglês, italiano e alemão

Datas de produção: 1936-12-17 / 1942-06-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de traduções dos resumos de algumas das conferências da LPPS. Inclui correspondência trocada 
com diversos, e alguns apontamentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 11.3

Cota original: 63-D

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês) ; Ger (alemão) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo indicado no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0402

Título: Conferência "A profilaxia da silicose nos aspectos médico e social" - Conferência pelo Exmo. Sr. Dr. Santana 
Gandra

Datas de produção: 1950-00-00 / 1970-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumo dactilografado da conferência mencionada, sem data.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/2 - 11.6

Cota original: 2

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo indicado no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0408

Título: Conferências - "O novo mundo rural"; "Alguns aspectos actuais do problema agrícola"; "O problema do leite"; 
"O progresso técnico e saúde mental"

Datas de produção: 1930-00-00 / 1950-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos dactilografados (alguns manuscritos) das conferências mencionadas no título.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/4 - 24.8

Cota original: 22

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:29 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0410

Título: Resumos de conferências: 1948-1952

Datas de produção: 1948-00-00 / 1949-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos de algumas conferências da LPPS, sem datas na sua maioria. Alguns dos textos incluem rasuras e 
anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/5 - 26.5

Cota original: 3

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0416

Título: Conferência "Bibliotecas públicas inglesas: sua organização e função social" - Proferida no CLube Fenianos 
Portuenses

Datas de produção: 1952-10-24 / 1952-10-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumo da conferência mencionada (da autoria do dr. Carlos Estorninho), e ainda apontamentos manuscritos.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/4 - 26.7

Cota original: 1

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0423

Título: Conferência "As bibliotecas portuguesas" presidida pelo Dr. Gil da Costa

Datas de produção: 1930-00-00 / 1952-11-07
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado do resumo da conferência, da autoria do dr. António Cruz.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/5 - 26.9

Cota original: 6

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0425

Título: Conferências "Alguns aspectos médicos e sociais da lepra" & "O problema da inquinação das águas"

Datas de produção: 1930-00-00 / 1952-11-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos dactilografados das conferências mencionadas no título, e ainda das seguintes "Alguns aspectos da 
actividade médico-social do Prof. Doutor Alfredo de Magalhães", de Carlos Ramalhão, e Esboço histórico do 
neo-realismo" de Fernando Namora.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/5 - 26.7

Cota original: 23

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0434

Título: Conferências da Liga de Profilaxia - 1939, 1940 e 1941

Datas de produção: 1939-00-00 / 1941-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos das conferências da LPPS, dactilografados com rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (?)

Cota actual: L/23/2/5 - 26.3
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Cota original: 66

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0435

Título: Extractos de conferências

Datas de produção: 1938-00-00 / 1940-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos das conferências da LPPS, dactilografados com rasuras e anotações manuscritas. Apenas um dos 
textos apresenta data completa: 15 de Abril de 1939 (relativa à apresentação pública da conferência).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 26.4

Cota original: 31-B

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0574

Título: Conferências: "Elogio do bombeiro", "Nem tudo é sombrio em Cancerologia", "O poder dos humildes", "A 
alegria no mundo", "Problemas da educação infantil", "Luís Cardim, no convívio, na aula e na obra de 
investigador e poeta", "", Estado actual da prevenção da difteria" e "Uma filosofia de apoio à engenharia social"

Datas de produção: 1948-01-30 / 1948-01-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos de conferências da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 32.6

Cota original: 48

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-004/0589

Título: Conferências: "O importante e grave problema da silicose", "A LPPS e a Casa do Algarve comemoram o 
aniversário do Infante D. Henrique", "A classificação das águas medicinais portuguesas", "A alegria no 
mundo", "O prof. Carlos Lima e o dr. Ferreira de Castro na vida e na morte" e "Algumas notas sobre o 
problema alimentar português"

Datas de produção: 1951-05-19 / 1961-04-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Resumos de diversas conferências da LPPS.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/3/1 - 6.3

Cota original: 25

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:14 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005

Título: Comercialização

Datas de produção: 1934-06-21 / 1964-12-00

Data da descrição: 5/30/2017 11:48:12 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0167

Título: Referências à VI série das conferências da Liga - Pedidos e compras da VI série - Oferta da VI série

Datas de produção: 1947-07-02 / 1952-03-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui duas fls. soltas, inseridas noutros tantos envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência, relativo a remessas a diversos das publicações da LPPS indicadas no título 
(maioritariamente contra pagamento, sendo algumas a título de oferta).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 13.4
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Cota original: 192-B

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Nota a lápis na capa: "(Há outra pasta 192-B - 
Agradecimentos) (ESTÁ CHEIA)".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0168

Título: Volume de conferências da 6ª série

Datas de produção: 1939-06-06 / 1949-08-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência, relativo à preparação e difusão do 6º vol. das conferências. Consiste em 
correspondência trocada e em minutas de textos destinados à publicação.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 6.2

Cota original: 192

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0188

Título: Conferências - 5ª série - Venda às livrarias

Datas de produção: 1943-01-03 / 1947-12-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui envelopes contendo fls. soltas: 2 (n.º 1 e 2); 1 (n.º 3); 1 (n.º 4); 1 (n.º 5); 2 
(n.º 6 e 7); 2 (n.º 8 e 9); 2 (n.º 10 e 11); 1 (n.º 12); 1 (n.º 13); 3 (n.º 14-16); 1 (n.º 17); 4 (n.º 18-21); 1 cada, nos 
envelopes seguintes (n.º 22-31); o envelope ao qual caberia o n.º 32 ainda está cerrado.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à distribuição comercial dos opúsculos das conferências da LPPS, por diversas livrarias 
nacionais. Consiste em correspondência trocada, facturas e recibos, registos e outros documentos internos 
(incluindo uma "lista das principais livrarias do país").

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 18.4

Cota original: 44

Cota antiga: Caixa 1
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0375

Título: Volumes de conferências 1ª série

Datas de produção: 1934-06-21 / 1944-08-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à difusão por diversas instituições nacionais e estrangeiras (incl. URSS) do opúsculo 
contendo a 1ª série das conferências da LPPS. Consiste em correspondência trocada com diversos, e ainda 
na lista dos destinatários internacionais do opúsculo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 16.4

Cota original: 160-A

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0376

Título: Volumes de conferências 2ª série

Datas de produção: 1935-11-11 / 1937-05-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 3 fls. (n.º 1-3); 1 fl. (n.º 4); 1 fl. (n.º 5); 2 fls. 
(n.º 6-7).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à difusão por diversos particulares nacionais do opúsculo contendo a 2ª série das 
conferências da LPPS. Consiste em correspondência trocada com diversos, e ainda na lista dos destinatários 
de uma circular destinada a propor aquisição do referido opúsculo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 16.5

Cota original: 167-A

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

55/438

Catálogo2019-04-11



Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0377

Título: Volume de conferências (5ª série)

Datas de produção: 1937-05-13 / 1948-04-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de dois envelopes: 5 fls. no 1º e 1 fl. no 2º envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à preparação para edição e difusão do opúsculo contendo a 5ª série das conferências da 
LPPS. Consiste em correspondência trocada com diversos, na minuta de uma das conferências, em alguns 
recortes de jornais, e ainda no sumário do referido opúsculo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 18.5

Cota original: 189

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0426

Título: 3º volume de conferências

Datas de produção: 1936-02-08 / 1939-12-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 2 fls. (n.º 2 e 3); 1 fl. (n.º 4); 1 fl. 
(n.º 5); 2 fls. (n.º 6 e 7); 1 fl. (n.º 8); 2 fls. (n.º 9 e 10); 1 fl. (n.º 11 - postal fotogr.); 1 fl. (n.º 12); 1 fl. (n.º 13 - 
cartão).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo à difusão comercial do opúsculo contendo a 3º 
série das conferências da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 8.2

Cota original: 182

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo isncrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:24:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0428

Título: Assuntos da VI série de conferências

Datas de produção: 1941-08-29 / 1949-12-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à comercialização dos volumes 5º e 6º das conferências da LPPS. Consiste em 
correspondência trocada com terceiros, assim como documentos internos (registo de expedições) e folhetos 
publicitários diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 7.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-005/0645

Título: Conferências - anúncios

Datas de produção: 1953-03-02 / 1964-12-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à publicação de anúncios publicitários nas publicações de "Conferências" da LPPS. Consiste 
em listagens diversas (de periódicos cedidos para exposições, de envio de publicações da LPPS, de 
anunciantes angariados e outras), exemplares de formulários para submissão de anúncios, recibos de 
publicação de anúncios, cópias de cartas enviadas a diversos periódiocos (solicitando renovação de 
anúncios), e ainda exemplares de anúncios em publicações da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 28.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:20 PM
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Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006

Título: Ofertas e agradecimentos

Datas de produção: 1930-05-22 / 1955-03-21

Data da descrição: 5/30/2017 12:06:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006/0166

Título: Agradecimentos pela 6ª série das conferências da Liga - Ofertas

Datas de produção: 1949-01-12 / 1955-03-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência, relativo a ofertas a diversos das publicações da LPPS indicadas no título.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.4

Cota original: 192-C

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006/0182

Título: Volume de conferências 3ª série

Datas de produção: 1937-09-16 / 1946-11-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui envelopes contendo fls. soltas, as quais foram numeradas no ADP: 1 (n.º 
1); 1 (n.º 2); 1 (n.º 3); 4 (n.º 4-7, sendo 2 envelopes e 2 cartões); n.º 8 até n.º 40, cada um no seu envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessas (ofertas) da 3ª série das conferências da LPPS, e 
respectivos agradecimentos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 17.1

Cota original: 182-A

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:22 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006/0190

Título: Agradecimentos de convites para conferências

Datas de produção: 1939-10-13 / 1946-08-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 16 cartões soltos, inseridos noutros tantos envelopes, e numerados no 
ADP.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 16.5

Cota original: 15-C

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006/0191

Título: Ofertas e agradecimentos de volumes de conferências da 5ª série

Datas de produção: 1939-10-13 / 1946-09-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 6 fls. soltas noutros tantos envelopes, numerados no ADP.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 19.1

Cota original: 189-B

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Spa (espanhol) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006/0314

Título: Agradecimentos por convite para conferências

Datas de produção: 1930-05-22 / 1941-05-15
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Agradecimentos recebidos, relativos a convites para assitir a conferências da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 23.4

Cota original: 15-B

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-006/0315

Título: Agradecimentos pela oferta do volume da 4ª série

Datas de produção: 1939-06-25 / 1946-08-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Agradecimentos recebidos, relativos a convites para assitir a conferências da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 23.1

Cota original: 188-A

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:47 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-007

Título: Notícias

Datas de produção: 1936-01-28 / 1992-03-17

Data da descrição: 5/30/2017 11:39:40 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-007/0106
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Título: Lista de jornais a quem se envia os resumos das conferências - Desde 1960

Datas de produção: 1960-03-15 / 1966-05-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém sequência de fichas dactilografadas relativas a conferências organizadas pela LPPS. Cada ficha tem 
indicação dos periódicos para onde foi enviado o respectivo resumo, assim como a data em que este foi 
publicado (esta inserida de forma manuscrita, a posteriori).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 11.3

Cota original: 68-A

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-007/0187

Título: Notícias das conferências para os jornais - Desde Fevereiro 1949

Datas de produção: 1949-02-21 / 1992-03-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de ofícios remetidos a diversos jornais, informando sobre a realização de conferências.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 18.3

Cota original: 15-A

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/008-007/0433

Título: Conferências da Liga de Profilaxia - 1936-1937-1938

Datas de produção: 1936-01-28 / 1938-12-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes extraídos de jornais diversos, contendo artigos relatando conferências da LPPS.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 6.5

Cota original: 14-A

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:56 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009

Título: Artigos e opúsculos

Datas de produção: 1931-02-00 / 1977-04-02

Data da descrição: 5/30/2017 1:24:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0071

Título: Opúsculos "Algumas considerações sobre Saúde Pública" pelo dr. Rolla B. Hill

Datas de produção: 1940-05-10 / 1941-03-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo à recepção (proveniente da Assistência aos Tuberculosos do Norte de 
Portugal) e distribuição de diversos exemplares do opúsculo referido no título.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-26.1

Cota original: 52-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0139

Título: "O dr. António Emílio de Magalhães ou A alegria de reverentemente se dar" - Agradecimentos

62/438

Catálogo2019-04-11



Título paralelo: (Na lombada:) Agradecimentos ao dr. António Emílio de Magalhães

Datas de produção: 1973-04-02 / 1977-04-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui duas fls. soltas dentro de um envelope (par de exemplares de uma gravura 
de Isolino Vaz).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à distribuição e divulgação do folheto indicado no título, da autoria do dr. Alberto de Sousa 
Uva; inclui ainda recortes de jornais relativos ao óbito do dr. António Emílio de Magalhães. Consiste em 
correspondência trocada, recortes de jornais, cartões.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/2-11.2

Cota original: 212-B.1

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0148

Título: Publicações oferecidas pelos autores, por intermédio da Liga

Datas de produção: 1939-07-08 / 1945-08-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à distribuição gratuita por parte da LPPS, de obras de autores diversos. Consiste em 
correspondência trocada, organizada por separadores (correspondentes a autores).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3-14.11

Cota original: 123-C

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0161

Título: Opúsculos de diversos autores distribuídos por intermédio da Liga

Datas de produção: 1942-01-19 / 1946-08-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 6 fls. soltas, inseridas noutros tantos envelopes (numerdaos no ADP: n.º 
1 a 6).
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo à distribuição gratuita por parte da LPPS, de obras de autores diversos. Consiste em 
correspondência trocada, organizada por separadores (correspondentes a autores).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3-14.7

Cota original: 183

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0211

Título: Dr. Narciso de Azevedo (cópias)

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Minutas de diversos textos (artigos ou afins) assinados por Narciso de Azevedo.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.5

Cota original: 203-A

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0214

Título: Dr. Cândido da Cruz

Datas de produção: 1931-02-00 / 1952-11-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao médico indicado no título. Consiste principalmente em minutas de artigos ou afins.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-9.4

Cota original: 264
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Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0227

Título: Colaboradores - Dr. Narciso de Azevedo

Datas de produção: 1941-05-28 / 1946-05-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais: artigos assinados pelo dr. Narciso de Azevedo, colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-2.2

Cota original: 13-C

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na lombada aparece também (sem reflexo no 
teor do processo): "Dr. Martins Barbosa (recortes)". Segundo fl. colada na capa, ao segmento "Narciso de 
Azevedo" corresponde o número de processo 13-C, enquanto ao segmento "Martins Barbosa", iria 
corresponder número 89.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0644

Título: Artigos de várias senhoras

Datas de produção: 1945-05-01 / 1954-02-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos dactilografados de artigos ou afins, da autoria de diversas senhoras, por vezes com rasuras e 
emendas manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-28.3

Cota original: 31

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0646

Título: Respiração artificial / Conselhos úteis / O enjôo marítimo / Emagrecimento causado pela TSF - Artigos do sr. 
Capelo Jales

Datas de produção: 1952-07-00 / 1965-10-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 19 fls. soltas (recortes de jornais) dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Artigos escritos ou compilados por António Capelo Jales, e destinados a publicação pela LPPS. Consiste 
maioritariamente em textos dactilografados, por vezes com anotações ou desenhos a lápis; inclui recortes de 
jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-28.5

Cota original: 64

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0650

Título: Artigos diferentes dimanados da Liga de Profilaxia Social / Vários comunicados

Datas de produção: 1940-00-00 / 1958-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de diversos artigos não assinados, dactilografados e manuscritos, aparentemente destinados a 
publicação em nome da LPPS. Inclui ainda cópias de alguma correspondência expedida destinada a promover 
a difusão das Conferências da LPPS.

Parte destes textos está inserida no verso de documentos inutilizados: fichas de adesão à LPPS dos anos 30 e 
40, recibos e cópias de ofícios, e um "inventário de móveis e utensílios existentes na LPPS" em 31 de 
Dezembro de 1958 (com subsecções indicando "adquirido em 1958", "a abater" e identificando o que era 
propriedade do dr. António Emílio de Magalhães).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-3.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0652

Título: Frutos: marmelo, damasco, maçã, nêsperas, laranja, morangos, uvas, cerejas, figos, castanhas

Datas de produção: 1950-01-08 / 1950-08-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos, aparentemente destinados a publicação, relativos a frutos diversos. Em fls. dactilografadas, 
algumas com rasuras e anotações manuscritas. 

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-3.5

Cota original: 62

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0653

Título: "Notas do dia"

Datas de produção: 1948-00-00 / 1959-11-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a temas diversos. Em fls. dactilografadas, algumas com 
rasuras e anotações manuscritas. Inclui ainda resumos de conferências da LPPS apresentadas em actos 
públicos, recortes de jornais com artigos e notícias diversas, listas de envios de artigos ou conferências da 
LPPS para periódicos, e ainda algumas fichas de catalogação da biblioteca da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-3.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0658

Título: A carne na alimentação

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Exemplares de um artigo destinado a publicação. Em fls. dactilografadas não datadas, algumas com rasuras e 
anotações manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.8

Cota original: 18

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0659

Título: O palito

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Exemplares de um artigo destinado a publicação. Em fls. dactilografadas não datadas, algumas com rasuras e 
anotações manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.9

Cota original: 37

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:34 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0660

Título: Higiene do sono

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a sono e outros temas. Em fls. dactilografadas não 
datadas, algumas com rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.6

Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0662

Título: "Protecção à ave e à planta" do Grupo Fraternidade

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto de artigo destinado a publicação, relativos a protecção ambiental. Em fls. dactilografadas não datadas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.10

Cota original: 44

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/009/0663

Título: Artigos "Enquanto lê..." / Idioma nacional

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a temas diversos. Em fls. dactilografadas não datadas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.7

Cota original: 7

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:37 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010

Título: Apoios e homenagens à LPPS

Datas de produção: 1928-12-31 / 1991-12-03

Data da descrição: 5/30/2017 1:45:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0089

Título: Homenagem do Ateneu Comercial do Porto à Liga de Profilaxia

Datas de produção: 1963-03-09 / 1963-08-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à iniciativa identificada no título, ocorrida nas instalações do Ateneu Comercial do Porto em 
4 de Abril de 1963. Contém sobretudo correpsondência trocada, mas também diversos telegramas e alguns 
documentos internos (listagens diversas).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1-5.1

Cota original: 199-D

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0091

Título: Homenagem à Liga pela Associação de Jardins-Escolas
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Datas de produção: 1963-04-20 / 1969-05-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à iniciativa identificada no título, ocorrida nas instalações da Associação de Jardins-Escolas 
João de Deus em 19 de Abril de 1969. Contém sobretudo correspondência trocada (incluindo telegramas), e 
ainda recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2-9.6

Cota original: 199-F

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na lombada está o seguinte título (incorrecto): 
"Homenagem à Liga pela associação cultural «Amigos do Porto»".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0107

Título: Homenagens prestadas à Liga / Medalhas concedidas

Datas de produção: 1950-04-15 / 1985-10-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência, relativo a homenagens prestadas à LPPS por diversas entidades. Inclui 
telegramas e exemplar de legislação (condecoração da LPPS por parte do Ministério da Saúde, em 1985).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2-11.4

Cota original: 199-C

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0108

Título: Homenagem à Liga em Lisboa - Discursos - Representação ao Ministro do Interior - Homenagem à Liga na 
"Tábua Raza"

Datas de produção: 1941-12-05 / 1971-03-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 4 fls. soltas dentro de um envelope; e ainda 11 fls. soltas (1 cartão e 10 fls. 
de carta) noutro envelope.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo a diversas homenagens prestadas à LPPS. Consiste em correspondência trocada (inclui 
telegramas) e em minutas ou rascunhos de discursos proferidos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2-10.4

Cota original: 199-B

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0111

Título: Campanha pró-Liga, promovida pela Associação Comercial do Porto e Cornonel Dr. Adriano Rodrigues e 
outras entidades - 1941

Datas de produção: 1941-06-09 / 1941-06-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui três envelopes contendo talões soltos de subscrição da campanha pró-
LPPS: respectivamente 26, 25 e 2 talões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma campanha indicada em título, destinada a angarição de fundos em favor da LPPS. 
Consiste em correspondência trocada, listagens diversas, talões de subscrição.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2-7.5

Cota original: 199

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0124

Título: Felicitações à Liga e agradecimentos

Datas de produção: 1934-02-28 / 1942-05-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Contém fls. soltas inseridas em 3 envelopes: 1 (n.º 1) ; 2 (n.º 2 e 3); 3 (n.º 4 a 
6).

Âmbito e conteúdo: Duplicados de cartas remetidas pela LPPS a diversos, dirigindo felicitações, louvores e agradecimentos aos 
destinatários. Inclui alguma correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/1-6.5
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Cota original: 169

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0126

Título: Referências feitas à Liga e agradecimentos

Datas de produção: 1928-12-31 / 1991-12-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Duplicados de cartas remetidas pela LPPS a diversos, tratando maioritariamente de referências à obra da 
LPPS feitas por estes em publicações ou actos públicos. Inclui alguma correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-11.1

Cota original: 110

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0140

Título: Homenagem ao dr. Alfredo de Magalhães

Datas de produção: 1937-04-19 / 1948-01-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à colaboração da LPPS na realização de homegens ao dr. Alfredo de Magalhães, na 
sequência da inauguração da Maternidade Júlio Dinis (1937). Inclui outros documentos relativos ao mesmo 
médico: correspondência trocada, minutas de artigos e/ou conferências.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-30.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0164

Título: Colaboração à Liga e a favor da Liga

Datas de produção: 1940-01-26 / 1990-01-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um envelope da própria LPPS, por abrir.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a captação de colaborações (principalmente na forma de artigos e 
textos para publicações e/ou conferências da LPPS) e benefícios de natureza diversa, junto de particulares e 
instituições. Consiste em correspondência trocada, organizada por separadores. Inclui uma listagem de todas 
as publicações periódicas nacionais, em 1984.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/1-4.2

Cota original: 126-A

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0317

Título: Homenagem à Liga - Fotografias - Imprensa - Felicitações - Agradecimentos - e outros vários assuntos

Datas de produção: 1941-01-06 / 1963-03-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 3 fotografias soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma homenagem públicas feita à LPPS, em 1941. Consiste em correspondência trocada 
com diversos, e inclui uma lista de homenagens públicas feitas à LPPS, desde 1941 até 1962.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-26.4

Cota original: 199-A

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

74/438

Catálogo2019-04-11



Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0325

Título: Homenagem à Liga Portuguesa de Profilaxia Social no Clube Fenianos Portuenses

Datas de produção: 1967-05-13 / 1967-08-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao evento mencionado no título. Consiste em correspondência trocada com diversos, 
listagens e recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-5.3

Cota original: 199-E

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0349

Título: Cinquentenário da Liga Portuguesa de Profilaxia Social

Datas de produção: 1974-08-03 / 1977-07-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à comemoração do cinquentenário da LPPS (trata sobretudo da encomenda e distribuição 
de meldalha comemorativa). Consiste em correspondência trocada e em folhetos impressos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5-27.2

Cota original: 268

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:25 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0351

Título: Bôdas de prata da acção cultural da Liga de Profilaxia - Conferência do Prof. Dr. Costa Sacadura - 
Felicitações e agradecimentos

Datas de produção: 1929-01-16 / 1962-07-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos relativo à comemoração do 30º aniversário da LPPS (recepção de felicitações), e à realização de 
uma conferência no âmbito dessa comemoração. Inclui outra correspondência trocada com o conferencista, 
dr. Costa Sacadura.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5-28.3

Cota original: 248

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0444

Título: Colaboração à Liga e a favor da Liga

Datas de produção: 1931-02-12 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência (maioritariamente recebida) relativa a diversas colaborações externas em favor 
da LPPS e dos seus projectos, desde angariação de fundos até prestação de informações. Quase não inclui 
pedidos de colaboração para conferências.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2-7.1

Cota original: 126

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0546

Título: Récita da Menina Carol / Chá de caridade - Clube Fenianos
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Datas de produção: 1942-07-23 / 1942-12-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um macete de 7 fls. soltas (agregadas por alfinete).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a um par de eventos de caridade em favor da LPPS: "chá de caridade" realizado em 1942-
12-06 no Clube Fenianos Portuenses (consiste em facturas de despesas, notas diversas e apontamentos 
manuscritos: lista de participantes-doadores, contabilização de despesas e "dinheiro recebido" etc.) & "recital 
de declamação da pequenina Carol" realizado em 1942-07-25 no Coliseu do Porto (consiste em lista de 
participantes, contabilização de receitas, exemplares de bilhetes de entrada e do programa impresso, etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-23.8

Cota original: SN-A2

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/010/0668

Título: Homenagem à Liga pela Associação Cultural Amigos do Porto

Datas de produção: 1987-09-09 / 1987-11-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo à iniciativa mencionada no título.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-2.6

Cota original: 199-G

Cota antiga: Caixa ?

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:42 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/011

Título: Congressos

Datas de produção: 1929-06-11 / 1989-05-29

Data da descrição: 5/30/2017 2:09:10 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/011/0035

Título: Congressos

Datas de produção: 1929-06-11 / 1989-05-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui dois envelopes contendo cada um deles, uma brochura e diversas fichas 
de inscrição, todos impressos.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à participação, colaboração, e/ou apoio na divulgação, de congressos diversos realizados 
por outras instituições. Consiste maioritariamente em correspondência trocada, organizada por separadores 
(correspondentes a congressos).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/6-30.3

Cota original: 85

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:23 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012

Título: Correspondência

Datas de produção: 1927-04-04 / 1988-11-04

Data da descrição: 5/30/2017 1:21:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0189

Título: Correspondência com conferentes

Datas de produção: 1942-12-05 / 1988-11-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos autores de conferências. Consiste sobretudo em correspondência 
trocada, inclui recortes de jornais e registos internos (listagens).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3-16.6

Cota original: 48-A

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

78/438

Catálogo2019-04-11



Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0208

Título: Dr. António Capello Jalles - Lisboa

Datas de produção: 1945-08-22 / 1967-08-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui um maço de 4 fls. soltas inseridas num envelope

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-2.1

Cota original: 251

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0209

Título: Mário José Serra e Nunes

Datas de produção: 1947-12-23 / 1979-06-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o correspondente da LPPS e funcionário da Delegação de Saúde do Distrito 
de Lisboa. Consiste em correspondência trocada e em recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.4

Cota original: 70

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:51 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0210

Título: Christovão Cassels

Datas de produção: 1943-12-04 / 1970-02-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.3

Cota original: 221

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0212

Título: Abade de Fornelos / Padre Adolfo de Magalhães

Datas de produção: 1933-02-15 / 1958-04-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um cartão solto, dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o mencionado sacerdote, correspondente e colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.6

Cota original: 270

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0213

Título: D. Cândida de Sousa Madeira Pinto

Datas de produção: 1940-05-18 / 1963-10-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com correspondente e colaboradora da LPPS.

80/438

Catálogo2019-04-11



Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.2

Cota original: 212

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0216

Título: Dr. Mário Gonçalves Viana

Datas de produção: 1947-04-28 / 1975-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui uma fl. solta inserida num envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao polígrafo indicado no título, enquanto colaborador e correspondente da LPPS. Para além 
de correspondência trocada com o próprio, inclui correspondência trocada com diversos, relativa a divulgação 
das suas obras produzidas no âmbito da colaboração com a LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/1-1.1

Cota original: 266

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0217

Título: Eng.º Aluino Martins da Silva

Datas de produção: 1972-12-06 / 1973-12-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o correspondente e colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.8

Cota original: 204

Cota antiga: Caixa 13
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0218

Título: Artur Faria Borda - Alcobaça

Datas de produção: 1959-02-13 / 1963-10-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o correspondente e colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.9

Cota original: 255

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0219

Título: Manuel Mateus Fernandes - Ameixial - Loulé

Datas de produção: 1949-07-18 / 1960-09-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o correspondente e colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.10

Cota original: 78

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0220

Título: Herculano de Seabra

Datas de produção: 1959-07-06 / 1969-08-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o correspondente e colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.7

Cota original: 54-A

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0221

Título: João Cardoso Botelho

Datas de produção: 1928-11-24 / 1971-06-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o correspondente e colaborador da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-1.3

Cota original: 82

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0222
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Título: Marcos de Barros - S. Paulo

Datas de produção: 1951-12-05 / 1952-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com um correspondente no Brasil da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-2.5

Cota original: 189

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0223

Título: Joaquim Dias de Carvalho - Internamento de seu irmão Luís Dias de Carvalho

Datas de produção: 1943-02-26 / 1958-08-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com um correspondente no Brasil da LPPS; trata sobretudo da 
intervenção da LPPS em favor de um irmão do correspondente.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-2.3

Cota original: 21-AA

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0224

Título: D. Maria Clara Correia Alves

Datas de produção: 1929-11-23 / 1943-01-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com uma correspondente da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: L/23/2/1-2.8

Cota original: 81

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0226

Título: Dr. Pedro de Aguiar

Datas de produção: 1942-06-29 / 1950-03-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com o colaborador e correspondente da LPPS. Inclui correspondência relativa a 
participação da LPPS numa homenagem póstuma ao correspondente.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.11

Cota original: 202

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0247

Título: Dr. Froilano de Melo

Datas de produção: 1935-07-02 / 1955-03-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um cartão solto dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao médico identificado no título, colaborador da LPPS e director da 
Escola Médico Cirúrgica de Goa. Consiste sobretudo em correspondência trocada com diversos, a respeito da 
divulgação da obra do dr. Froilano.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-17.5

Cota original: 260

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol) ; Fra (francês)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0491

Título: Adriano Rodrigues

Datas de produção: 1933-05-09 / 1946-09-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas inseridas em envelopes, e numeradas no ADP: 8 fls. soltas, 
noutros tantos envelopes (fls. n.º 1 a 6); 3 fls. num só envelope (n.º 7 a 9); mais 8 fls. soltas, noutros tantos 
envelopes (n.º 10 a 17).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o engenheiro Adriano Rodrigues (professor universitário, militar, reitor da 
Universidade do Porto, e colaborador da LPPS).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6-31.7

Cota original: 32

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0493

Título: Luís Cardim

Datas de produção: 1928-09-11 / 1937-01-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 36 fls. soltas dentro de outros tantos 
envelopes (n.º 1 a 6, 9 a 11, 14 a 19, 22 a 25, 32 a 44); 2 fls. (n.º 7 e 8, 12 e 13, 20 e 21, 30 e 31); 4 fls. (n.º 26 
a 29).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada entre António Emílio de Magalhães e Luís Cardim, professor da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto e colaborador da LPPS, versando assuntos da LPPS. Inclui 
cartas de diversos a Luís Cardim e ainda uma breve sequência de correspondência trocada entre António 
Emílio de Magalhães (pela LPPS) a Solução Editora.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6-31.4

Cota original: 31

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0500

Título: Dr. Agostinho de Campos

Datas de produção: 1929-12-29 / 1935-05-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 4 fls. soltas dentro de outros tantos envelopes, numeradas em sequência.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada entre o dr. Agostinho de Campos e o dr. António Emílio de Magalhães. 
Inclui o texto de um par de palestras, provavelmente da autoria de Agostinho de Campos e destinadas às 
conferências da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-25.2

Cota original: 18

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/COL-INT/012/0513

Título: Correspondência trocada com Álvaro Lapa, Veiga Pires, Pinho Rocha e outros

Datas de produção: 1927-04-04 / 1952-03-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 8 fls. soltas (n.º 1, 2, 9 a 11 e 16 a 18); 6 
fls. (n.º 3 a 8); 2 fls. (n.º 12 e 13); 2 fls. (n.º 14 e 15).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e as individualidades referidas. Inclui 
minutas de conferências ou afins.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-25.9

Cota original: 12

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:26:51 PM

Nível de descrição: SC

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR

Título: Direcção

Datas de produção: 1896-08-00 / 2005-11-09

Dimensão e suporte: Papel

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 2/15/2017 10:01:57 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013

Título: Áreas de intervenção

Datas de produção: 1923-00-00 / 2004-04-07

Dimensão e suporte: Papel

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 5/24/2017 2:42:10 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-001

Título: Doenças venéreas

Datas de produção: 1926-03-13 / 1988-08-09

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 2:44:23 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-001/0003

Título: Dia anti-venéreo em Portugal

Datas de produção: 1929-03-28 / 1938-04-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas; inclui uma brochura impressa.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à celebração do Dia Anti-Venéreo em Portugal, uma iniciativa da Liga (a convite da Liga 
Argentina de Profilaxia Social) que consistiu na realização de uma série de palestras realizadas em diversas 
unidades militares e de polícia, nos dias 6, 7 e 15 de Setembro de 1936.
Contém diversos documentos, geralmente dactilografados, maioritariamente correspondência recebida (com 
carimbo de recepção na Liga) e cópias de correspondência expedida. Tem vários separadores, sendo as 
primeiras relativas a temas ("Recortes dos jornais" e "Notícias para os jornais", sobretudo minutas de 
conferências e de artigos para jornais) e as restantes a rementes/destinatários de correspondência (sobretudo 
comandantes de regiões militares e de forças de segurança pública).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5-30.2

Cota original: 25-D
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Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português) e Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-001/0004

Título: Campanha sobre doenças venéreas - Pasta 25-A.1

Datas de produção: 1981-10-26 / 1988-08-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas; inclui, a título de anexos, duas brochuras 
impressas (com 8 e 29 fls. numeradas).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha contra doenças venéreas, iniciada pela LPPS em 1981/1982. Contém 
correspondência trocada com diversas entidades e documentos internos (listagem de destinatários dos 
cartazes da LPPS). Inclui um par de cartazes da LPPS e o exemplar de um periódico da CM de Espinho. Inclui 
ainda, a título de anexos, dois exemplares de relatórios policopiados do Centro de Vigilância Epidemiológica 
das Doenças Transmissíveis, do Ministério da Saúde (30 - SIDA, situação na Europa em 31 de Dezembro de 
1988 & 29 - SIDA, situação em Portugal em 31 de Março de 1989), datados de Abril de 1989.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5-30.1

Cota original: 25-A.1

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como a data - "1981" - e o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-001/0532

Título: Doenças venéreas / Profilaxia anti-venérea

Datas de produção: 1926-03-13 / 1954-02-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui um par de fls. soltas em envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo ao tema da prevenção e tratamento das doenças 
venéreas. Inclui textos de artigos, conferências a afins, e também panfletos de publicidade.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-24.2

Cota original: 25-A

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-001/0638

Título: Profilaxia das doenças venéreas

Datas de produção: 1929-00-00 / 1940-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de minutas de documentos da LPPS dedicados à prevenção das doenças venéreas. Consiste em 
diversos textos dactilografados, geralmente com rasuras e anotações manuscritas, e ainda uma brochura 
impressa da LPPS, datada de 1929: "Conselhos úteis a propósito das doenças venéreas".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3-13.1

Cota original: 38

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:12 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002

Título: Tuberculose

Datas de produção: 1929-09-19 / 1981-07-15

Data da descrição: 5/24/2017 2:48:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0335

Título: Tuberculose (cópias)

Datas de produção: 1932-05-22 / 1949-08-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos diversos relativos à prevenção e tratamento da tuberculose e a assistência a 
alguns tuberculosos. Consiste em correspondência trocada com diversos, inclui dados estatísticos sobre 
doentes de tuberculose no Porto, c. 1936.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-5.5
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Cota original: 164

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0446

Título: Tuberculose : assuntos vários 

Datas de produção: 1945-10-27 / 1981-07-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos. Inclui lista de conferências da LPPS sobre o tema da 
tuberculose.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1-4.5

Cota original: 153

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0447

Título: Sanatórios - Tuberculose

Datas de produção: 1930-11-07 / 1942-05-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativo ao tema dos sanatórios de tratamento da 
tuberculose (nomeadamente, sobre a abertura de novos sanatórios). Inclui brochuras de publicidade de 
sanatórios.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1-4.2

Cota original: 61

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0448

Título: Assistência Nacional aos Tuberculosos

Datas de produção: 1929-09-19 / 1965-11-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 2 fls. (n.º 2-3).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida. Consiste em correspondência trocada, inclui uma lista 
de conferências realizadas sobre o tema da tuberculose (até 1965).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1-4.3

Cota original: 62

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0541

Título: Posto emissor da Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal

Datas de produção: 1947-12-31 / 1948-04-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de textos de prelecções dactilografadas ("Notas do dia") preparadas pela LPPS e destinadas a 
serem lidas no posto emissor referido no título. Inclui uma carta recebida da ATNP, oferecendo à LPPS a 
oportunidade de usufruir do seu posto emissor para divulgação das suas campanhas e actividades.

Sistema de organização: Ordenação temática

Cota actual: L/23/2/4-24.9

Cota original: 286 ? (nos documentos: 283)

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0552

Título: Tuberculose

Datas de produção: 1944-12-00 / 1948-03-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 2 fls. (n.º 2 e 3); 3 fls. (n.º 5 a 7); 14 fls. 
soltas noutros tantos envelopes (n.º 1, 4 e 8 a 19).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo a recepção de reclamações e denúncias de 
privados relativas a más condições de salubridade e higiene nas suas habitações. Tipicamente, a LPPS trans 
mite a denúncia ao delegado no Porto da Inspecção de Saúde.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-24.6

Cota original: 153-A

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-002/0681

Título: Tuberculose

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 17 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam pessoas doentes.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:14:23 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-003

Título: Questões laborais

Datas de produção: 1928-08-21 / 1979-11-14

Dimensão e suporte: Papel
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Data da descrição: 5/24/2017 2:49:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-003/0055

Título: Questões relativas ao trabalho

Datas de produção: 1932-11-05 / 1979-11-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 35 fls. soltas, numeradas de 1 a 35 no ADP (ementas impressas).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos laborais diversos, consiste sobretudo em correspondência trocada. Organizado 
por separadores, contém sobretudo iniciativas da LPPS (segurança no trabalho, melhoria de alimentação 
fornecida aos trabalhadores por parte das entidades patronais, creches e escolas para filhos de operários 
etc.), mas inclui esclarecimentos sobre a situação laboral de funcionários ou prestadores de serviços à LPPS. 
Inclui uma colecção de 35 ementas diárias da "Cantina do pessoal da Imprensa Nacional", impressas, dos 
anos 1934 e 1935.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5-26.2

Cota original: 155

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-003/0090

Título: Sindicatos

Datas de produção: 1929-10-16 / 1951-10-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversas entidades de natureza sindical (a partir de 1933, em contexto 
político de corporativismo). Pasta organizada por separadores (correspondendo a sindicatos ou entidade 
afim), contendo correspondência trocada, e alguns documentos internos ("Relação de sindicatos nacionais 
aprovados pelo Instituto Nacional da Previdência").

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2-9.2

Cota original: 92

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Constava ainda da capa a seguinte listagem: 
"Associações proletárias: Câmara Sindical do Trabalho / Federação das Associações Operárias do Porto / 
Sindicato dos Operários da Indústria Mineira de S. Domingos / Associação de Classe dos Operários 
Manipuladores de Pão / Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio".

94/438

Catálogo2019-04-11



Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-003/0159

Título: Legislações relativas ao trabalho / Trangressão do horário de trabalho / Trabalhos da mulher e criança / 
Protecção à criança - Protecção ao lar

Título paralelo: (Na lombada:) Trabalho de crianças: protecção à mulher, à criança e ao lar

Datas de produção: 1934-06-06 / 1942-03-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um envelope contendo 3 fls. soltas, numeradas na origem; e outros dois 
envelopes contendo cada um uma fl. solta, numeradas no ADP.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos de direitos laborais, nomeadamente protecção laboral de mulheres e crianças. 
Consiste em correspondência trocada com diversas entidades e particulares, e também em relatórios, 
listagens, e outros textos internos da LPPS; organizado por separadores, correspondendo a temas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3-14.14

Cota original: 156

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-003/0319

Título: Companhias de seguros e previdência social

Datas de produção: 1928-08-21 / 1945-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao tema da actividade dos seguros (em contexto de previdência social e direitos laborais). 
Consiste em correspondência trocada com diversos, assim como em documentos internos diversos reunidos 
sobre este assunto.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/2-7.7

Cota original: 86

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:22:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-003/0480

Título: Professores primários

Datas de produção: 1944-11-13 / 1968-01-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 2 fls. (n.º 1 e 2: recortes de jornais); 1 fl. 
(n.º 3: recorte de jornal); 1 fl. (n.º 4); 1 fl. (n.º 5).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS junto do Governo, no sentido de melhorar os vencimentos dos 
professores primários. Consiste em correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-19.1

Cota original: 237

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:50 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004

Título: Tabagismo

Datas de produção: 1928-04-26 / 1991-11-17

Data da descrição: 5/24/2017 2:49:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004/0014

Título: Tabaco - Alccolismo - Vícios: 1931 a 1972

Datas de produção: 1936-11-01 / 1972-12-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/6-32.2

Cota original: 34-B

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004/0283

Título: Fumo nos eléctricos, autocarros e troley-carros / Cigarros - tabaco

Datas de produção: 1936-07-22 / 1991-11-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à prevenção dos malefícios do tabaco, e mais especificamente, aos esforços da LPPS no 
sentido de interditar o acto de fumar nos trnasportes públicos urbanos. Consiste em correspondência trocada 
com diversos, em apontamentos e textos internos, e em excertos de jornais.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2-9.6

Cota original: 4-A

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004/0458

Título: Fumo nos eléctricos

Datas de produção: 1928-04-26 / 1945-02-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 5 fls. soltas (n.º 1-5) dentro de um envelope, e outras 2 fls. soltas (n.º 6 e 7) 
dentro de outro envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a campanhas da LPPS no sentido de abolir o fumo de tabaco dentro de transportes públicos 
(contactos com autoridades públicas, recolha de informação no estrangeiro através de consulados, etc.). 
Consiste sobretudo em correspondência trocada com diversos. Inclui um abaixo-assinado e uma brochura 
impressa.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5-28.3

Cota original: 4

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:25:23 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004/0472

Título: Fumo nos eléctricos, combóios e cinemas

Datas de produção: 1929-11-16 / 1941-01-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência (tanto expedida como recebida) trocada com diversos, relativa aos temas 
indicados no título; inclui ainda cópias isoladas relativas a outros temas (condições na "ilhas", prevenção do 
tifo, imoralidade nos cinemas).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004/0475

Título: Tabaco : elementos diversos

Datas de produção: 1970-00-00 / 1970-03-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Miscelânea de textos de artigos sobre os malefícios do tabaco, transcritos e dactilografados, extraídos de 
diversos jornais e revistas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-19.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-004/0545
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Título: Fumo nos eléctricos / Folhas com assinaturas

Datas de produção: 1928-12-19 / 1936-07-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma campanha da LPPS no sentido de ser proibido fumar dentro de eléctricos, na cidade 
do Porto. Consiste em recortes de jornais, colectânea de assianturas (abaixo-assinado) e correspondência 
trocada com diversos (cópias).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-23.2

Cota original: SN-A2

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:29 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005

Título: Prostituição

Título paralelo: Prostituição

Datas de produção: 1929-05-29 / 2004-04-07

Data da descrição: 5/24/2017 2:50:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0002

Título: Prostituição

Datas de produção: 1949-03-31 / 1979-02-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5 Papel: fls. maioritariamente dactilografadas.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos documentos, geralmente dactilografados, maioritariamente correspondência recebida (com 
carimbo de recepção na Liga) e cópias de correspondência expedida. Tem 4 separadores, relativas a temas: 
"Diversos" ; "Casa Santo António" ; "Rua Santo Ildefonso n.º 44" ; o quarto separador perdeu-se e apenas 
resta um pedaço com restos de letras ilegíveis.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/6-32.1

Cota original: 25

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; no seu verso constava o título indicado nesta 
UI, assim como o número original de processo (inscrito in Cota Original) e a data: "Janeiro de 1949".
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0005

Título: Cordoaria Velha (Prostituição)

Datas de produção: 1932-06-09 / 1938-03-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma iniciativa da LPPS, no sentido de serem encerrados prostíbulos em funcionamento na 
rua da Cordoaria Velha, no Porto (a partir de um ofício recebido da Polícia de Investigação Criminal do Porto, 
datado de 9 de Junho de 1932, que se encontra no final do processo). Contém maioritariamente 
correspondência trocada com diversas entidades, organizada tematicamente por separadores. A abrir, contém 
um sumário de parte da correspondência trocada neste processo, por ordem cronológica (desde 9 de Junho 
de 1932 até 6 de Abril de 1934).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5-29.2

Cota original: 149

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0006

Título: Prostituição - Movimento Abolicionista Português - "Folha Volante"

Datas de produção: 1947-02-22 / 1955-04-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas. Inclui um envelope contendo 15 fls. soltas 
(numeradas neste ADP).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com a Liga Portuguesa Abolicionista (contra a Prostituição). Uma parte deste 
processo refere-se à edição e distribuição de uma "folha volante" intitulada "Mercado de carne humana" 
(consistindo na tradução de um artigo saído na imprensa italiana, condenado o exercício da prostituição), por 
iniciativa da LPPS com apoio da LPA. Contém maioritariamente correspondência trocada, organizada 
tematicamente por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5-29.4

Cota original: 25-F

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0007

Título: Prostituição - Movimento Abolicionista Português - "Folha Volante"

Datas de produção: 1947-02-22 / 1955-04-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas. Inclui um envelope contendo 15 fls. soltas 
(numeradas neste ADP).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com a Liga Portuguesa Abolicionista (contra a Prostituição). Uma parte deste 
processo refere-se à edição e distribuição de uma "folha volante" intitulada "Mercado de carne humana" 
(consistindo na tradução de um artigo saído na imprensa italiana, condenado o exercício da prostituição), por 
iniciativa da LPPS com apoio da LPA. Contém maioritariamente correspondência trocada, organizada 
tematicamente por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: 25-F

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0057

Título: Fédération Abolitionniste Internationale

Datas de produção: 1929-07-10 / 1962-10-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel. Inclui um envelope contendo par de fls. soltas, e outro envelope contendo uma 
fl. solta.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a FAI, com sede em Genebra, e dedicada à causa da abolição da 
prostituição. Inclui correspondência trocada com diversas autoridades e outras entidades nacionais, relativas a 
mesmo tema (geralmente solicitando informações).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-26.5

Cota original: 11-B

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:18:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0267

Título: A LPPS no séc. XXI - LPPS anuncia novo projecto de reinserção

Título paralelo: (Na lombada:) Visita da CNLCS à LPPS 2004

Datas de produção: 2004-04-07 / 2004-04-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo reprotagens sobre a visita da direcção da CNLCS à LPPS, por 
ocasião do lançamento de campanha da Liga dirigida à prevenção da SIDA ("Projecto VAMP").

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-3.1

Cota original: 50

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI; o 
número original de processo (inscrito in Cota Original) foi extraído da lombada. Na capa: "Visita do Exmo. Sr. 
Dr. Meliço Silvestre, presidente da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, à LPPS, no dia 6 de Abril de 
2004, de alguns jornais do Porto e da RTP1."

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0436

Título: Prostituição (D. Orísia Torres e D. Helena Amaral ; Elvira Taroff)

Datas de produção: 1940-12-19 / 1953-02-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 2 fls. (n.º 1 e 2); 1 fl. (n.º 3); 2 fls. (n.º 4 e 5); 
2 fls. (n.º 6 e 7); 1 fl. (n.º 8); 1 fl. (n.º 9); 1 fl. (n.º 10); 1 fl. (n.º 11).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a dois casos de suspeita de prostituição associada a cursos de corte e 
costura, denunciados à LPPS. Inclui correspondência de outra natureza, trocada posteriormente com uma das 
implicadas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1-6.2

Cota original: 25-B

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:58 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0442

Título: Prostituição (sobre) - D. Fernanda Tasso de Figueiredo

Datas de produção: 1944-01-19 / 1947-02-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 3 envelopes contendo respectivamente, 3, 2 e 2 fls. soltas, as quais foram 
numeradas sequencialmente.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com a referida sra. pertencente à direcção do Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas e membro fundador do Movimento Abolicionista Português (favorável à proibição da 
prostituição). Inclui ainda alguns documentos isolados sobre o mesmo tema.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-6.3

Cota original: 25-A

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0468

Título: Cópias de documentos sobre a prostituição

Datas de produção: 1929-05-29 / 1949-03-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência sobre o tema da prostituição, tanto expedida pela LPPS, como recebida por esta.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-19.6

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-005/0675

Título: Prostituição

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31
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Dimensão e suporte: Álbum de fotografias: 6 fotografias

Âmbito e conteúdo: Fotografias mostrando prostitutas na via pública.

Cota actual: K/28/2/1-1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Não numeradas.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 1/9/2018 11:34:14 AM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-006

Título: Campanha "O pé descalço"

Datas de produção: 1928-01-27 / 1956-03-10

Data da descrição: 5/24/2017 2:53:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-006/0582

Título: Campanha "O Pé Descalço"

Título paralelo: O Pé Descalço: uma vergonha nacional que urge extinguir: 16

Datas de produção: 1928-01-27 / 1956-03-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à "campanha do pé descalço". Consiste em: introdução (texto de apresentação e 
contextualização da campanha), colecção de editais (proibindo andar descalço), transcrições de artigos de 
imprensa (sobre a campanha e sobre acidentes e doentes provocadas pela falta de calçado), e cópias de 
ofícios da LPPS para as autoridades competentes, e ainda um "epílogo". Inclui sumário de matérias nas 
primeiras fls.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/2-11.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-006/0590

Título: Campanha "O Pé Descalço"
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Título paralelo: O Pé Descalço: uma vergonha nacional que urge extinguir: 16

Datas de produção: 1928-01-27 / 1956-03-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4, 193 fls. numeradas (+ 2 fls. de guarda não numeradas, tem par de fls. com numeração 
repetida: 183-A e 183-B). Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à "campanha do pé descalço". Consiste em: introdução (texto de apresentação e 
contextualização da campanha), colecção de editais (proibindo andar descalço), transcrições de artigos de 
imprensa (sobre a campanha e sobre acidentes e doentes provocadas pela falta de calçado), e cópias de 
ofícios da LPPS para as autoridades competentes, e ainda um "epílogo". Inclui sumário de matérias nas 
primeiras fls.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/2-10.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

Minuta? deste processo: PT/ADPRT/ASS/LPPS/0582

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original. Parece corresponder à versão definitiva 
deste processo, tendo fls. dactilografadas e numeradas.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:15 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007

Título: Combate às moscas, insectos e parasitas

Datas de produção: 1942-04-01 / 1965-08-26

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 2:55:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007/0011

Título: Combate aos parasitas (pulgas, percevejos, piolhos, ratos etc.

Datas de produção: 1942-04-01 / 1953-07-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas; inclui fls. policopiadas. Inclui uma fl. solta 
dentro de um envelope, ambos de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao combate a parasitas animais diversos, organizado por separadores. Consiste em 
correspondência trocada com diversas entidades e indivíduos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/6-31.4

Cota original: 229

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Título alternativo, na lombada: "Combate ao 
parasitismo".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007/0038

Título: Correspondência LPPS e outras entidades / Combate às moscas e mosquitos / Correspondências do aluno 
Armando Teixeira, jovem médico, amigo do dr. António Emílio de Magalhães

Título paralelo: (Na lombada:) Correspondência / Campanha contra as moscas e mosquitos / O aluno Armando Teixeira / 14

Datas de produção: 1945-08-02 / 1955-10-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à difusão da brochura da LPPS: "O combate às moscas e mosquitos - transmissores de 
muitas e graves doenças". Inclui alguns cartazes da LPPS sobre o mesmo tema. Inclui ainda alguma troca de 
correspondência sobre um estudante de Felgueiras, cuja educação foi suportada pelo dr. António Emílio de 
Magalhães.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (irregular)

Cota actual: L/20/3/1-6.4

Cota original: 14

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI; o 
número original de processo (inscrito in Cota Original) foi extraído da lombada.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007/0449

Título: Moscas

Datas de produção: 1949-05-09 / 1965-08-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativo ao tema do combate às moscas (do ponto de 
vista da saúde pública).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-4.4

Cota original: 176

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

106/438

Catálogo2019-04-11



Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007/0481

Título: Correspondência trocada [entre] LPPS e outras entidades : campanha contra moscas e mosquitos e outras

Datas de produção: 1954-08-25 / 1954-10-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo à campanha da LPPS contra moscas e 
mosquitos (envio de opúsculo da LPPS), e também ao jovem Joaquim Armando Teixeira, de Felgueiras 
(protegido da LPPS, que financiou os seus estudos).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6-31.2

Cota original: 13

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007/0482

Título: Insecticidas (vários)

Datas de produção: 1948-06-16 / 1954-02-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a insecticidas, no âmbito da campanha da LPPS contra moscas e mosquitos (higiene e 
profilaxia de doenças transmissíveis por insectos). Consiste em correspondência trocada com diversos, e em 
folhetos impressos de publicidade.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3-18.5

Cota original: 176-I

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:25:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-007/0483

Título: DDT (reclames) : extermínio de insectos

Datas de produção: 1944-09-09 / 1945-10-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de folhetos e brochuras impressas relativas a produtos insecticidas, de natureza comercial e técnica, 
no âmbito da campanha da LPPS contra moscas e mosquitos (higiene e profilaxia de doenças transmissíveis 
por insectos).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3-18.4

Cota original: 94

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:53 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008

Título: Lepra

Datas de produção: 1928-05-05 / 1973-12-31

Data da descrição: 5/24/2017 2:55:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0237

Título: Doenças - Lepra desde 1931 até 1946

Datas de produção: 1931-02-03 / 1946-12-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais diversos, contendo artigos sobre o tratamento da lepra e respectivas instituições de 
assistência.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6-32.5

Cota original: 19-A

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0238

Título: Lepra

Datas de produção: 1931-02-19 / 1946-04-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas inseridas e envelopes: 1 fl. (n.º 1); 2 fls. (n.º 2 e 3); 1 (n.º 4); 1 
(n.º 5); 1 (n.º 6).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos (lista de correspondentes e temas na 1ª fl.), sobre o tema da lepra 
e suas instituições de assistência. Inclui alguns recortes de jornais e textos de artigos ou conferências.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6-32.1

Cota original: 67

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0239

Título: Lepra - Desde Agosto 1949

Datas de produção: 1949-08-25 / 1973-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos sobre o tema da lepra e suas instituições de assistência (inclusive 
em África).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6-32.3

Cota original: 67-B

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:21 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0240

Título: Dr. Uriel Salvador

Título paralelo: (Na lombada:) Saúde Pública - A lepra

Datas de produção: 1928-06-03 / 1934-06-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos sobre o tema da lepra e suas instituições de assistência (inclusive em África), assinados pelo dr. Uriel 
Salvador (médico municipal em Maiorca, Figueira da Foz). Alguns sob a forma de recortes de jornais, outros 
em fls. dactilografadas. Inclui textos do memso autor sobre a raiva, difteria, garrotilho e outras doenças. Inclui 
artigos de jornal de diversos, relativos à actividade do dr. Uriel Salvador (e à sua demissão e posterior 
recondução no cargo, após processo judicial).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-22.5

Cota original: [ 67 ]

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo (o número inscrito in Cota Original foi atribuído por inferência).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0241

Título: Dr. Uriel Salvador

Datas de produção: 1928-05-05 / 1937-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos sobre o tema da lepra, difteria e outras doenças, assinados pelo dr. Uriel Salvador (médico municipal 
em Maiorca, Figueira da Foz). Alguns sob a forma de recortes de jornais, outros em fls. dactilografadas. Inclui 
recortes de artigos de jornal, e uma brochura impressa (separata de revista).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-17.1

Cota original: SN.A1

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:24 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0242

Título: Lepra

Datas de produção: 1935-05-29 / 1946-05-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo ao tema da lepra.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/4-22.1

Cota original: 67

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí não constava título nem número original de 
processo (o número inscrito in Cota Original  e o título foram atribuídos por inferência).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0657

Título: A lepra ou morfeia / Profilaxia do mal de Lázaro / Problema social da lepra

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a lepra. Em fls. dactilografadas não datadas, algumas 
com rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.3

Cota original: 24

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0682

Título: A lepra

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Álbum de fotografias: 18 fotografias

Âmbito e conteúdo: Fotografias mostrando doentes.
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Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Numeradas de 1 a 14 + 4. Inclui 2 fotos repetidas.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 1/9/2018 11:53:43 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-008/0682

Título: A lepra

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 18 fotos, numeradas 1 a 14 + 4; inclui 2 fotos repetidas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam pessoas doentes.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:22:13 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009

Título: Assistência à infância

Datas de produção: 1929-03-21 / 1992-02-11

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 2:58:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0030

Título: Assuntos diplomáticos (cônsules) / Crianças no cinema

Datas de produção: 1933-03-09 / 1939-02-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 4 envelopes contendo diveros papéis soltos. Inclui ainda 4 fls. soltas 
inseridas num envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma campanha da LPPS no sentido de interditar a entrada de menores nos cinemas. Está 
organizado por separadores e consiste maioritariamente em trocas de correspondência com diversos 
consulados/embaixadas, entidades internacionais e afins, solicitando informações sobre existência de 
legislação sobre o assunto referido. Inclui 4 envelopes de dimensões médias contendo diversas brochuras e 
outros documentos, soltos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/6-30.1

Cota original: 162-A
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Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Ita (italiano) ; Eng (inglês) ; Deu (alemão) ; Hun (húngaro) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0070

Título: D. Octávia Isabel Lucas (correspondência) - Directora e organizadora da "Obra de Protecção à Criança da 
Rua"

Datas de produção: 1944-01-19 / 1950-12-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título, com sede em Vila Nova de Gaia. Consiste em 
correspondência trocada com a Obra e com outras entidades.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-21.7

Cota original: 244

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0096

Título: Lar da Criança Portuguesa

Datas de produção: 1950-11-03 / 1968-07-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 3 fotografias soltas, inseridas num envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título, situada na Foz do Douro, Porto. Consiste em 
correspondência trocada. Inclui fotografias dentro de um envelope.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1-5.4

Cota original: 128-A

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0097

Título: Protecção à infância - Liga Portuguesa de Protecção à Infância

Datas de produção: 1931-03-06 / 1992-02-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta inserida num envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao tema da protecção à infância. Consiste sobretudo em 
correspondência trocada com diversas entidades e particulares, mas inclui ainda documentos internos 
diversos (nomeadamente, exemplar policopiado das actas de uma reunião realizada na LPPS em 30 de 
Janeiro de 1954, sob o título "Liga Portuguesa de Protecção à Infância (em formação)", assim como 
exemplares de estatutos de diversas instituições congéneres, e ainda minutas ou esboços de artigos ou 
relatórios).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2-7.1

Cota original: 128

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0268

Título: Infância: Diversos acidentes 1º (até 1958)

Datas de produção: 1951-01-03 / 1959-12-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais, contendo artigos sobre prevenção de diversos tipos de acidentes na infância 
(incêndios, curandeiros, bombas e foguetes).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-3.2

Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

114/438

Catálogo2019-04-11



Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Esta UI e a seguinte (0269) estiveram originalmente envolvidas conjuntamente em papel de embrulhado. 
Nesse papel estava colada uma etiqueta com a seguinte decrição: "Infância (protecção à) / Pasta 36 - Desde 
1936 a 1958 - Contendo referências sobre vítimas d ebombas de foguetes, armas de fogo, queimados, etc. 
etc. / Pasta 36 - Desde 1952 a 1958 (intoxicações, diversos acidentes, etc.)".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0269

Título: Infância: Diversos acidentes 2º (até 1958)

Datas de produção: 1952-02-04 / 1959-05-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais, contendo artigos sobre prevenção de diversos tipos de acidentes na infância 
(afogamentos, diversos).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-3.3

Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Esta UI e a anterior (0268) estiveram originalmente envolvidas conjuntamente em papel de embrulhado. 
Nesse papel estava colada uma etiqueta com a seguinte decrição: "Infância (protecção à) / Pasta 36 - Desde 
1936 a 1958 - Contendo referências sobre vítimas d ebombas de foguetes, armas de fogo, queimados, etc. 
etc. / Pasta 36 - Desde 1952 a 1958 (intoxicações, diversos acidentes, etc.)".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0276

Título: Internamentos de menores (pedidos de)

Datas de produção: 1948-07-04 / 1971-07-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a intervenções da LPPS em internamento de menores em instituições, por deficiência física 
ou metal, falta de meios de subsistência, mau comportamento etc. Consiste em correspondência trocada com 
diversas entidades e particulares.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4-20.1

Cota original: 156-B

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0280

Título: "Defesa da criança portuguesa"

Datas de produção: 1941-07-15 / 1941-08-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à elaboração do relatório identificado no título, por iniciativa da LPPS. Consiste em 
correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6-32.7

Cota original: AA

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0342

Título: Mortalidade infantil - Estatística - Oficial

Datas de produção: 1934-04-02 / 1953-08-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à elaboração e distribuição do opúsculo "Ensaio de combate à mortalidade infantil no distrito 
de Castelo Branco", de José Lopes Dias, distribuído pela LPPS. Consiste em correspondência trocada com 
diversos, e inclui alguns dados estatísticos sobre o mesmo tema.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5-27.3

Cota original: 30

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0343

Título: Mortalidade infantil - Protecção à infância - Até 1953

Datas de produção: 1947-01-19 / 1953-12-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes extraídos de diversos jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-8.3

Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0459

Título: Crianças nos cinemas

Datas de produção: 1934-05-23 / 1957-05-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 1 fl. (n.º 2); 2 fls. (n.º 3 e 4); 1 fl. 
(n.º 5); 2 fls. (n.º 6 e 7); 7 fls. (n.º 8 a 14); e ainda um envelope contendo vários exemplares do jornal "Moniteur 
Belge".

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a campanhas da LPPS no sentido de restringir por via legal o acesso de crianças a sessões 
de cinema, segundos critérios de natureza moral. Consiste sobretudo em correspondência trocada com 
diversos. Inclui textos internos e uma brochura impressa.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5-28.4

Cota original: 161

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Dut (neerlandês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:24 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0523

Título: Relatórios do "Comité de la Traite des Femmes et des Enfants" da Sociedade das Nações

Datas de produção: 1932-03-22 / 1936-03-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de 12 relatórios do referido comité, em fls. policopiadas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/6-33.2

Cota original: 110

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Fra (francês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0525

Título: Relatórios do "Comité de la Traite des Femmes et des Enfants" da Sociedade das Nações

Datas de produção: 1929-03-21 / 1936-03-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de 21 relatórios (e uma errata) do referido comité, em fls. policopiadas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/6-33.1

Cota original: 106

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0527

Título: Relatórios do "Comité de la Traite des Femmes et des Enfants" e da "Comission Consultative des Questions 
Sociales", da Sociedade das Nações

Datas de produção: 1929-04-01 / 1937-04-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de 16 relatórios das referidas entidades, em fls. policopiadas.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/6-33.5

Cota original: 109

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0585

Título: Protecção à infância - Desde 1954 até 1957

Datas de produção: 1953-06-06 / 1957-12-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes extraídos de jornais diversos, contendo matérias relativas a protecção da criança (desde 
acidentes a mendicidade, passando por espectáculos imorais).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5-25.2

Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0612

Título: Infantários rurais

Datas de produção: 1950-03-05 / 1951-06-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência relativo à campanha da LPPS em favor da criação de uma rede de infantários 
rurais (a partir de uma sugestão recebida de Licínio Santos Xavier). Consiste em corrpoesndência trocada 
com diversos indivíduos e instituições, e ainda em alguns recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.5

Cota original: 170

Cota antiga: Caixa 11
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0613

Título: Associações de assistência e previdência

Datas de produção: 1931-02-01 / 1978-10-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência relativo à campanha da LPPS em favor da criação de uma rede de infantários 
rurais (a partir de uma sugestão recebida de Licínio Santos Xavier). Consiste em corrpoesndência trocada 
com diversos indivíduos e instituições, e ainda em alguns recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.4

Cota original: 121

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0614

Título: Creches e puericultura

Datas de produção: 1935-07-12 / 1953-01-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 2 fls. (n.º 1 e 2: postais); 1 fl. (n.º 2); 1 fl. 
(n.º 3: cartaz).

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência trocada com diversas creches e entidades afins, e também com médicos e 
outros sobre o tema da puericultura. Inclui alguns folhetos e brochuras impressas, e alguns documentos 
internos (bibliografia sobre o tema, e "lista de opúsculos recebidos").

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.3

Cota original: 171

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0618

Título: Assistência post-asilar

Datas de produção: 1955-05-20 / 1955-08-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao tema do apoio prestado a jovens recém-saídos de asilos ou de 
outras modalidades de assistência por internamento. Consiste em correpsondência trocada com diversos. 
Parte da correspondência recebida consiste em agradecimentos à LPPS pelo envio do opúsculo sobre o 
mesmo tema, da autoria de Isaura Correia Santos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.4

Cota original: 242

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0630

Título: Assistência social - Assistência a menores

Datas de produção: 1944-06-08 / 1957-02-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a "interferências" da LPPS (geralmente junto da Tutoria e/ou do Tribunal Central de 
Menores, ambos no Porto), em favor de diversos menores desfavorecidos. Inclui ainda alguma 
correspondência trocada com uma instituição de ensino especial (Colégio de S. Francisco de Sales, Lisboa). 
Consiste em correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.9

Cota original: 156-A

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0639

Título: Puericultura / Enfermeiras visitadoras

Datas de produção: 1936-00-00 / 1936-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de minutas de documentos da LPPS dedicados aos temas da puericultura, e da acção social das 
"enfermeiras visitadoras". Consiste em diversos textos dactilografados, geralmente com rasuras e anotações 
manuscritas, e ainda uma brochura impressa da LPPS, datada de 1936: "Os preconceitos em puericultura e 
maneira de combatê-los".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 13.2

Cota original: 25

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0655

Título: Catecismo de Puericultura

Datas de produção: 1939-01-01 / 1987-10-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a Puericultura. Em fls. dactilografadas. Inclui alguns 
recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 27.2

Cota original: 25 / 41

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:29 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0661

Título: Crianças

Datas de produção: 1958-00-00 / 1958-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a protecção das crianças e outros temas afins. Em fls. 
dactilografadas não datadas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 27.5

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0680

Título: Abandono infantil

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Álbum de fotografias: 15 fotografias

Âmbito e conteúdo: Fotografias mostrando sozinhas na rua.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Numeradas de 1 a 17 (faltam 5 e 8).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 1/9/2018 11:49:28 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-009/0680

Título: Abandono infantil

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 15 fotos, numeradas 1 a 17 (faltam 5 e 8).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam crianças na rua.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:13:05 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010

Título: Problemas habitacionais

Datas de produção: 1928-03-00 / 1981-05-12

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:02:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0020

Título: Habitação e "ilhas": cópias várias

Datas de produção: 1928-07-01 / 1938-08-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a habitação social, organizado por separadores. Contém cópias de correspondência 
enviada, e também alguns documentos internos (minutas de artigos, relatórios ou afins).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica (irregular)

Cota actual: L/20/3/2-11.4

Cota original: 200

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0024

Título: Habitação

Datas de produção: 1928-05-05 / 1970-05-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo organizado por separadores. Contém principalmente correspondência trocada com diversas 
autarquias, associações e outras entidades; assim como minutas de relatórios, artigos ou afins, e ainda outros 
documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/6-33.3

Cota original: 18

Cota antiga: Caixa 7
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Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0310

Título: Câmara Municipal do Porto - Águas e Saneamento

Datas de produção: 1939-07-14 / 1981-05-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade mencionada. Inclui uma relação de marcos fontanários na cidade 
do Porto, c. 1935 (incluindo data de instalação).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/2-10.5

Cota original: 141

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0479

Título: Saneamento do Porto

Datas de produção: 1928-11-30 / 1981-05-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a iniciativas da LPPS junto da autarquia do Porto, no sentido de melhorar a salubridade e 
saneamento públicos da cidade. Consiste em correspondência trocada com diversos, na minuta de 
exposições elaboradas pela LPPS, e ainda numa brochura da embaixada dos EUA.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3-18.6

Cota original: 24

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0542

Título: Higiene da habitação - A crise do alojamento - A cozinha

Datas de produção: 1930-00-00 / 1950-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de textos dactilografados, elaborados pela LPPS e provavelmente destinados a publicação em 
jornais ou a outroa forma de difusão pública: "O problema da habitação", "A crise do alojamento" e "A cozinha".

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/4-24.3

Cota original: 15

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0550

Título: Higiene habitacional : reclamações

Datas de produção: 1931-02-09 / 1942-01-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de um par de envelopes: 3 fls. (n.º 1 a 3) e 1 fl. (n.º 4).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo a recepção de reclamações e denúncias de 
privados relativas a más condições de salubridade e higiene nas suas habitações. Tipicamente, a LPPS trans 
mite a denúncia ao delegado no Porto da Inspecção de Saúde, que geralmente responde.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5-27.3

Cota original: 196

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:34 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0551

Título: Higiene habitacional : reclamações

Datas de produção: 1943-08-02 / 1946-04-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 1 fl. (n.º 2); 2 fls. (n.º 3 e 4); 1 fl. 
(n.º 5); 1 fl. (n.º 6).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo a recepção de reclamações e denúncias de 
privados relativas a más condições de salubridade e higiene nas suas habitações. Tipicamente, a LPPS trans 
mite a denúncia ao delegado no Porto da Inspecção de Saúde.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/4-23.6

Cota original: 196

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0591

Título: Ilhas do Porto

Datas de produção: 1928-03-00 / 1975-06-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel. Inclui um par de fls. soltas inseridas em envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS em prol da melhoria de condições de habitação nas "ilhas" do Porto 
(em última análise, pretendia-se a demolição das ilhas e o realojamento dos seus moradores). Consiste em 
correspondência trocada com diversos, e em documentos internos da LPPS (minutas de relatórios, exposições 
ou afins). Inclui ainda documentos da CM do Porto: exemplar do formulário para inquérito aos habitantes das 
ilhas do Porto, promovido em 1939 pela CM do Porto; relatórios de limpeza efectuada nas ilhas pelos serviços 
da CM Porto, em 1938. Inclui também relatórios  e documentos estatísticos provenientes da delegação no 
Porto da Inspecção de Saúde, sobre o mesmo tema (1938-1930?).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-23.3

Cota original: 28

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:16 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0666

Título: "Problema da Habitação"

Datas de produção: 1933-11-22 / 1951-03-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 3 fls. soltas (cartas) inseridas noutros tantos envelopes (numeradas de 1 a 
3).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a cooperativa "O Problema da Habitação", com sede no Porto. Consiste em 
correspondência trocada com membros da sua direcção; inclui alguns impressos (estatutos e regulamento 
interno da cooperativa, relatório e contas, folhetos de divulgação), e ainda a minuta de uma acta de direcção 
da cooperativa (1939-09-08).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-2.3

Cota original: 52 (?)

Cota antiga: Caixa ?

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0674

Título: Prostituição

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Álbum de fotografias: 6 fotografias

Âmbito e conteúdo: Fotografias mostrando prostitutas na via pública.

Cota actual: K/28/2/1-1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Não numeradas.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 1/9/2018 11:24:07 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-010/0674

Título: O problema da habitação

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 92 fotos, numeradas 1 a 86 + 6; inclui 14 repetidas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam habitações em más condições.

Cota actual: K/28/2/1-1
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 2:54:19 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011

Título: Doenças mentais

Datas de produção: 1928-06-25 / 1972-07-31

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:03:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011/0012

Título: Loucura

Datas de produção: 1940-11-24 / 1947-02-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas. Inclui um par de fls. soltas, inseridas num 
envelope de pequenas dimensões; e ainda um envelope ainda fechado, também de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao tratamento e prevenção de doenças mentais, organizado por separadores. Consiste em 
correspondência trocada com diversas entidades e indivíduos, maioritariamente dactilografada; inclui ainda 
um relatório policopiado da Organisation Nationale de la Prophylaxie Mentale (França), datado de 18 de Junho 
de 1930, e um exemplar de uma brochura impressa da LPPS, sem título nem data.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/6-31.3

Cota original: 21-C

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011/0273

Título: Loucura, deficientes mentais, manicómios, centros de assistência psiquiátrica etc. - Desde 1939 a 1963

Datas de produção: 1939-05-07 / 1963-04-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos sobre as doenças e deficiências mentais (prevenção, 
terapêutica, instituições de assistência etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

129/438

Catálogo2019-04-11



Cota actual: L/23/1/1-3.4

Cota original: 35-A

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Esta UI e a anterior (0272) estiveram originalmente envolvidas conjuntamente em papel de embrulhado. O 
papel de embrulho tinha colada uma etiqueta com a seguinte inscrição: "Loucura, deficientes mentais, 
manicómios, centros de assistência psiquiátrica / Desde 1939 a 1963 / Pasta n.º 49 // Cancro / Desde 1959 a 
1956 / Pasta n.º 114".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011/0277

Título: Loucura - várias cópias sobre o assunto

Datas de produção: 1928-06-25 / 1947-02-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência remetida a diversos, sobre o tema da saúde mental.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica (irregular)

Cota actual: L/23/1/5-29.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não  
indica número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011/0594

Título: Loucura

Datas de produção: 1943-02-17 / 1972-07-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, sobre intervenção da LPPS no internamento, na 
obtenção de outra forma de assistência, a diversos indivíduos sofrendo de doença mental. Inclui sinalizações 
recebidas de particulares.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3-15.4
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Cota original: 21

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011/0678

Título: Doentes mentais

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Álbum de fotografias: 9 fotografias

Âmbito e conteúdo: Fotografias mostrando doentes mentais.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Numeradas de 1 a 12 (faltam 4, 5 e 7).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 1/9/2018 11:44:31 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-011/0678

Título: Doentes mentais

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 9 fotos, numeradas 1 a 12 (faltam 4, 5 e 7).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam doentes mentais.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:10:22 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012
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Título: Assuntos coloniais

Datas de produção: 1928-05-05 / 1993-10-22

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:04:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0025

Título: Assuntos coloniais / A. Pereira Cardoso / etc.

Datas de produção: 1928-05-05 / 1944-12-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página. Alguns dos artigos são assinados 
por "A. Pereira Cardoso".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/6-32.4

Cota original: 72

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0026

Título: Assuntos coloniais por Domingos Cruz: desde 1949 até 1953

Datas de produção: 1947-01-23 / 1953-12-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página. Os artigos são assinados por 
"Domingos Cruz" (ou "D. C.").

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/6-32.1

Cota original: 72-D

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:18:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0027

Título: Domingos Cruz (crónicas coloniais): 1950-51-52

Datas de produção: 1950-01-01 / 1952-12-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página. Artigos assinados por "Domingos 
Cruz" ("D. C.").

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-3.1

Cota original: 72

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0028

Título: Assuntos coloniais

Datas de produção: 1942-09-22 / 1954-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-3.3

Cota original: 72-F

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0149
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Título: Da minha acção como subdelegado de Saúde de Bilene - 25 de Maio de 1939 a 15 de Outubro de 1940 (dr. 
Cândido de Barros)

Datas de produção: 1940-10-15 / 1940-10-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto dactilografado de uma exposição apresentada pelo autor ao governador da antiga província do Sul do 
Save, no sul de Moçambique (actualmente na província de Gaza). Inclui entre os anexos um texto escrito em 
Landim (Ronga).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1-4.3

Cota original: 5 (?)

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português) ; Landim = Ronga

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0309

Título: Boletim Epidemiológico de Angola

Datas de produção: 1952-10-10 / 1957-04-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de exemplares do referido boletim, de publicação mensal. Inclui alguma correspondência trocada 
com a Direcção dos Serviços de Saúde e Higiene de Angola, que publicava o referido boletim.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-30.2

Cota original: 269

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0344

Título: "Portugal d'além mar" - Até 1949

Datas de produção: 1943-12-06 / 1949-12-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais: crónica com o título referido, publicada regualrmente no "Comércio do Porto".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-9

Cota original: 72

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0345

Título: Agência Geral das Colónias

Datas de produção: 1946-06-26 / 1949-02-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade mencionada. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-25.4

Cota original: 123

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0346

Título: Artigos coloniais da autoria do general Norton de Matos - Desde 1952/1953

Datas de produção: 1952-01-08 / 1955-01-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais diversos, contendo artigos do general Norton de Matos (temas coloniais, em geral). O 
último recorte noticia o óbito do mesmo general.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-28.4

Cota original: -
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Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0347

Título: Notícias enviadas para os jornais e postos emissores

Datas de produção: 1936-07-02 / 1993-10-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de textos enviados para os jornais, para publicação. Inclui listagens internas e alguma 
correspondência trocada com jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-25.1

Cota original: 6

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0356

Título: "Portugal d'além mar" - "O Comércio do Porto"

Datas de produção: 1950-01-03 / 1954-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais: crónica com o título referido, publicada regularmente no "Comércio do Porto".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/6-31.1

Cota original: 72

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-012/0620

Título: Subdelegação de Saúde de Metónia: Relatório do ano de 1943 e estudo de adaptação do novo projecto de 
assistência (Dr. Cândido de Barros)

Datas de produção: 1943-12-31 / 1944-01-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Exemplares dactilografados de diversos documentos produzidos pela Subdelegação de Saúde de Metónia 
(província do Niassa, Moçambique): relatório de actividades relativo ao ano de 1943; "palestra médica" dirigida 
aos colonos; relatório "Da assistência médica ao indígena".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.6

Cota original: N.T.

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular ; 1ª fl. do relatório de actividades está em mau estado, rasgada.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:55 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-013

Título: Cancro

Datas de produção: 1934-01-31 / 1990-11-16

Data da descrição: 5/24/2017 3:05:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-013/0013

Título: Cancro (desde 1934 até 1958)

Datas de produção: 1934-01-31 / 1958-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais. Cada recorte tem legenda, indicando o periódico de onde foi 
extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-29.1

Cota original: 19-A

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-013/0272

Título: Cancro - Desde 1959 a 1967

Datas de produção: 1959-02-01 / 1967-11-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos sobre o cancro (prevenção, terapêutica, instituições de 
assistência etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-14.3

Cota original: 19-A

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Esta UI e a seguinte (0273) estiveram originalmente envolvidas conjuntamente em papel de embrulhado. O 
papel de embrulho tinha colada uma etiqueta com a seguinte inscrição: "Loucura, deficientes mentais, 
manicómios, centros de assistência psiquiátrica / Desde 1939 a 1963 / Pasta n.º 49 // Cancro / Desde 1959 a 
1956 / Pasta n.º 114".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-013/0334

Título: Cancro e cancerosos

Datas de produção: 1940-07-27 / 1990-11-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos diversos relativos à prevenção e tratamento do cancro e à assistência aos 
cancerosos. Consiste em correspondência trocada com diversos, em recortes de jornais e e em folhetos 
impressos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-5.6

Cota original: 164

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:08 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014

Título: Protecção aos animais

Datas de produção: 1923-00-00 / 1993-09-06

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:06:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0087

Título: Protecção aos animais

Datas de produção: 1954-01-12 / 1993-09-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo geral relativo a protecção dos animais (nomeadamente, contra a prática da tourada). Contém 
maioritariamente correspondência trocada, mas recortes de jornais, fotocópia de um abaixo-assinado e outros 
documentos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/1-5.3

Cota original: 159-A

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0156

Título: Direcção Geral dos Serviços Pecuários - Oficial

Datas de produção: 1929-06-08 / 1945-02-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a DGSP, e também com algumas das suas dependências. Consiste em 
correspondência trocada, e trata sobretudo de assuntos de saúde pública (fiscalização da higiene na produção 
de leite e outros produtos alimentares, prevenção anti-rábica etc.).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica
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Cota actual: L/23/3/3-14.10

Cota original: 43

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0274

Título: Sociedades Protectoras de Animais - 3

Datas de produção: 1960-03-11 / 1988-01-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas entidades dedicadas à protecção dos animais. Consiste em 
correspondência trocada. Inclui uma listagem de entidadades correspondentes.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4-23.1

Cota original: 159

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0275

Título: Protecção aos animais - 2

Datas de produção: 1951-07-17 / 1987-03-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel. Inclui um par de fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas entidades dedicadas à protecção dos animais. Consiste em 
correspondência trocada. Inclui uma listagem de contribuintes em 17 de Abril de 1968.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6-32.1

Cota original: 159-A

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0288

Título: União Zoófila (Lisboa) / Defesa dos animais

Datas de produção: 1953-03-04 / 1987-04-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a União Zoófila, de Lisboa. Consiste em correspondência trocada, e inclui 
alguns cartazes e folhetos remetidos dessa entidade.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4-22.4

Cota original: 190

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0316

Título: Tiro aos pombos

Datas de produção: 1951-05-24 / 1970-10-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um macete de fls. impressas (formulários em branco) inseridas num 
envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à participação da LPPS em iniciativas pela abolição do tiro aos pombos (direitos dos 
animais).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-7.2

Cota original: 159-B

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0333

Título: Liga Portuguesa dos Direitos do Animal

Datas de produção: 1980-01-29 / 1991-09-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos diversos de protecção dos animais. Consiste em correspondência trocada, em 
textos diversos (impressos e manuscritos) e em documentos internos (lista de entidades dedicadas à 
protecção dos animais).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-7.1

Cota original: 159-A

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português) ; Esp (espanhol) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-014/0586

Título: A condenação dos touros de morte em Portugal

Datas de produção: 1923-00-00 / 1950-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de folhetos anunciando a condenação dos touros de morte pela Igreja Católica.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5-25.1

Cota original: 4

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:11 PM
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Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015

Título: Higiene alimentar

Datas de produção: 1928-08-16 / 1972-08-03

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:07:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0015

Título: Azeite

Datas de produção: 1933-03-30 / 1956-04-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 8.3

Cota original: 6-A

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0016

Título: Peixe - Conservas

Datas de produção: 1933-09-11 / 1951-10-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (irregular)

Cota actual: L/23/2/2 - 8.2

Cota original: 6

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

143/438

Catálogo2019-04-11



Data da descrição: 2/14/2017 1:18:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0017

Título: Fraudes alimentícias - Oficial

Datas de produção: 1928-08-16 / 1949-05-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a investigação de fraudes na produção e comercialização de alimentos. Contém 
principalmente correspondência trocada com diversos indivíduos e entidades, e respostas a um inquérito 
sobre esse tema (dirigido a médicos, ano de 1928).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 29.3

Cota original: 17

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0018

Título: Peixe - Conservas

Datas de produção: 1933-09-11 / 1951-10-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (irregular)

Cota actual: L

Cota original: 6

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0270
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Título: Pão / Padarias

Datas de produção: 1932-01-03 / 1940-10-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais, contendo artigos sobre aspectos diversos da indústria de panificação e de 
comercialização de pão (desde fiscalização sanitária a padarias, até direitos laborais do trabalhadores, 
qualidade da produção etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 13.1

Cota original: 24-D

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Esta UI e a seguinte (0271) estiveram originalmente envolvidas conjuntamente em papel de embrulhado.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0271

Título: Pão (assuntos relativos ao) - Até 1953

Datas de produção: 1940-07-19 / 1953-12-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais, contendo artigos sobre aspectos diversos da indústria de panificação e de 
comercialização de pão (desde fiscalização sanitária a padarias, até direitos laborais do trabalhadores, 
qualidade da produção etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 5.1

Cota original: 24-E

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Esta UI e a anterior (0270) estiveram originalmente envolvidas conjuntamente em papel de embrulhado.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0289

Título: Transporte de peixe
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Datas de produção: 1935-01-11 / 1935-06-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos de transporte e manuseamento de peixe, em contexto industrial e comercial, em 
condições aceitáveis de higiene. Consiste em correspondência trocada com diversos e em documentos 
internos (minutas de relatórios ou pareceres). Inclui um exemplar de um edital.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 32.4

Cota original: 145

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0290

Título: O leite - Oficial

Datas de produção: 1929-07-20 / 1948-09-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de 3 envelopes: 1 fl. (n.º 1); 3 fls. (n.º 2-4); 7 fls. (n.º 5-11).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos de produção, transporte e manuseamento de leite, em contexto industrial e 
comercial, em condições aceitáveis de higiene. Inclui recolha de informações sobre regulamentos e 
procedimentos vigentes noutros países. Consiste em correspondência trocada com diversos e em 
documentos internos (minutas de relatórios ou pareceres, relatórios ou folhetos de divulgação recebidos do 
estrangeiro).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 32.5

Cota original: 20-A

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original). N acapa constava ainda: "Ver pasta 93 - Leite".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0323

Título: Higiene do leite

Datas de produção: 1929-05-22 / 1944-06-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 3 fls. soltas, inseridas noutros tantos envelopes, e numeradas neste ADP.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo a temas de higiene na produção e distribuição de leite. Consiste maioritariamente em 
correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 5.4

Cota original: 93

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0461

Título: Refrescos de refrigerantes

Datas de produção: 1931-08-25 / 1937-07-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo sobre a campanha da LPPS no sentido de ser regulamentada a venda ambulante de refrescos, em 
atenção a princípios de higiene pública e segurança alimentar. Consiste em correspondência trocada com 
autoridades municipais e outros (também denúncias recebidas).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-19.4

Cota original: 174

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0462

Título: Atentados à higiene alimentar

Datas de produção: 1935-01-14 / 1972-08-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência sobre iniciativas da LPPS em defesa da higiene alimentar; tipicamente, cada 
iniciativa tem origem numa denúncia recebida, que a LPPS transmite em seguida à autoridade competente.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5-28.2
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Cota original: 176

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0463

Título: Papel de embrulho e sacos de papel - Caulinos - 1ª fase

Datas de produção: 1931-04-11 / 1957-05-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 2 fls. soltas dentro de envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à 1ª fase da campanha da LPPS sobre a higiene na produção e manuseamento dos sacos e 
papéis de embrulho. Consiste em correspondência trocada com diversos, e ainda em minutas de artigos 
publicados em jornais, elementos estatísticos sobre produção de sacos de papel, e outros documentos 
internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-20.7

Cota original: 135

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0464

Título: Campanha do papel de embrulho e sacos - 2ª fase

Datas de produção: 1961-03-09 / 1963-07-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à 2ª fase da campanha da LPPS sobre a higiene na produção e manuseamento dos sacos e 
papéis de embrulho. Consiste em correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-20.5

Cota original: 135

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0465

Título: Higiene dos géneros alimentícios : Carnes & Pão

Datas de produção: 1929-12-12 / 1970-07-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 2 fls. (n.º 1 e 2); 2 fls. (n.º 3 e 4); 3 fls. (n.º 5
-7):

Âmbito e conteúdo: Processo relativo às actividades da LPPS em favor da higiene alimentar e boa qualidade da alimentação, 
sobretudo da carne. Consiste em correspondência trocada com diversos, e ainda em minutas de artigos para 
jornais e afins.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-20.6

Cota original: 166

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0466

Título: Pão embrulhado : fabrico, distribuição, higiene e venda - Desde Março 1960

Datas de produção: 1960-03-16 / 1970-11-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a higiene na produção de sacos para embrulhar produtos alimentares. Consiste em 
correspondência trocada com diversos, e ainda em brochuras publicitárias e amostras de sacos e afins.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4-20.4

Cota original: 144-A

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0547

Título: Leite

Título paralelo: (Na lombada:) O problema do leite

Datas de produção: 1928-09-02 / 1936-03-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS em favor da higiene e salubridade na produção e comercialização do 
leite. Consiste em correspondência trocada com diversos, recortes de jornais e um panfleto impresso.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5-27.4

Cota original: 20

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0548

Título: Leite

Datas de produção: 1930-01-23 / 1969-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS em favor da higiene e salubridade na produção e comercialização do 
leite. Consiste em correspondência trocada com diversos, recortes de jornais e panfletos impressos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-23.1

Cota original: 20-B

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:32 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0549

Título: O leite e os plásticos

Datas de produção: 1959-11-25 / 1960-07-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativo a um inquérito feito pela LPPS a diversas 
empresas (sobre denúncia de eventual toxicidade de recipientes de plástico em contacto com leite).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-23.7

Cota original: 20-C

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0583

Título: Pão : fabrico, distribuição, higiene, e venda

Datas de produção: 1931-08-13 / 1959-08-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a iniciativas da LPPS no sentido de assegurar higiene e salubridade na produção e 
comercialização de pão. Consiste em correspondência trocada com diversos (Direcção-Geral de Saúde, 
autarquias, produtores de pão etc.).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 22.5

Cota original: 144

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0654

Título: Alimentos / Vitaminas (cálcio) / O ranço dos alimentos / A escolha dos alimentos

Datas de produção: 1940-00-00 / 1970-12-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um par de recortes de jornal soltos, inseridos num envelope (n.º 1 e 2) e 
um maço de jornais soltos inseridos num outro envelope (n.º 3 a 9).
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Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a alimentos. Em fls. dactilografadas, algumas com rasuras 
e anotações manuscritas. Inclui alguns documentos soltos relativos à campanha da LPPS dedicada ao direito 
das telefonistas ao casamento.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 3.2

Cota original: 11

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0676

Título: Higiene da água e do leite

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 10 fotos, numeradas 1 a 11 (falta a 4).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam pessoas a beber e a transportar água.

Cota actual: K/28/2/1-1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 2:58:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-015/0687

Título: Visita às fábricas de papel e busca ao papel

Datas de produção: 1960-01-01 / 1969-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 30 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram "algumas das fábricas de papel que os membros da LPPS visitaram por causa da 
Campanha do papel usado nos sacos, cartuchos e envoltórios destinados a acondicionamento dos géneros 
alimentícios."

Cota actual: K/28/2/1-4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Inclui uma folha (40) com relação das fotos.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:51:19 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016

Título: Língua portuguesa

Datas de produção: 1948-07-05 / 1986-06-11

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:10:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0192

Título: Língua Portuguesa - Circular aos contribuintes, respostas e agradecimentos

Datas de produção: 1959-06-26 / 1971-03-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a diversas iniciativas da LPPS no sentido da correcta utilização da língua. Consiste em 
correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 17.4

Cota original: 243-A

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0193

Título: Língua Portuguesa - Diversos

Datas de produção: 1958-02-27 / 1977-09-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo a correcta utilização da língua.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 16.1

Cota original: 243-1

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0194

Título: Português para todos

Datas de produção: 1954-12-29 / 1986-06-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo a correcta utilização da língua (mais especificamente, em 
relação com a coluna "Português para todos", assinada pelo prof. Xavier Fernandes e publicada no "Jornal de 
Notícias").

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 16.4

Cota original: 253

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0195

Título: Campanha da Liga Portuguesa de Profilaxia Social em prol do cumprimento dos preceitos ortográficos 
estatuídos pelo Decreto n.º 35.228 de 8-XII-1945

Datas de produção: 1959-08-20 / 1971-08-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS pela ortografia. Consiste em correspondência trocada e documentos 
internos (listagens, uma brochura impressa).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 20.3

Cota original: 243-C

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:20:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0196

Título: Língua Portuguesa - Seminários

Datas de produção: 1960-05-13 / 1965-01-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS pela ortografia, lançada junto de diversos seminários em todo o 
território nacional (incluindo os territórios ultramarinos).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 18.2

Cota original: 243-D

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0197

Título: "O Respeito Devido à Língua Pátria" - Ofertas / Agradecimentos /Críticas

Datas de produção: 1960-05-13 / 1967-07-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à difusão da brochura da LPPS referida no título. Consiste em correspondência trocada com 
diversos. Inclui uma relação dos deputados à Assembleia Nacional em 1965/1969.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 15.3

Cota original: 243-E

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0198

Título: Língua Portuguesa - Circular aos liceus e respectivos professores de Português
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Datas de produção: 1959-06-26 / 1973-05-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a campanhas da LPPS junto de professores de Português, no sentido da correcto ensino e 
uso da língua. Consiste em correspondência trocada com diversos. Inclui relações nacionais de liceus e de 
professores de Português.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 18.1

Cota original: 243-B

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0293

Título: Campanha nacional de educação de adultos & Língua portuguesa

Datas de produção: 1955-07-13 / 1970-01-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha de "saneamento" da língua portuguesa, levada a cabo pela LPPS (em prol do 
uso correcto da língua, do ponto de vista da gramática e da ortografia). Consiste em correspondência trocada 
com diversos; inclui alguns recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 22.2

Cota original: 243

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0374

Título: Revista "Além-mar"

Datas de produção: 1970-01-10 / 1970-04-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma iniciativa da LPPS em prol da correcta ortografia (motivada por uma texto na revista 
referida no título).
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 16.1

Cota original: 243-1

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:31:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0533

Título: Língua portuguesa (pagela)

Datas de produção: 1963-11-06 / 1970-11-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo a iniciativas da LPPS em favor da correcto uso da língua 
portuguesa (envio de pagela).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 27.2

Cota original: 243-AA

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-016/0593

Título: Palavrão / Obscenidades

Datas de produção: 1948-07-05 / 1971-08-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, sobre o tema da profilaxia do uso de palavrões e 
obscenidades em público. Inclui denúncias recebidas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 15.1

Cota original: 79-A

Cota antiga: Caixa 7
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:18 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-017

Título: Vacinação

Datas de produção: 1928-05-25 / 1965-11-19

Data da descrição: 5/24/2017 3:11:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-017/0355

Título: Plano Nacional de Vacinação

Datas de produção: 1965-10-09 / 1965-11-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais, contendo artigos relativos à aplicação no Porto do PNV.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 1.6

Cota original: 2

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-017/0592

Título: Vacinas diversas

Datas de produção: 1928-05-25 / 1965-11-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um par de posters soltos.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, sobre o tema da vacinação (contra a tuberculose, e 
outras doenças). Inclui materiais de publicidade recebidos de diversas instituições.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 32.2
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Cota original: 2

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-017/0656

Título: Plano Nacional de Vacinação - uma iniciativa da Direcção-Geral de Saúde que precisa da colaboração de 
todos

Datas de produção: 1965-00-00 / 1965-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Diversos exemplares policopiados de um artigo da LPPS, em defesa do primeiro plano nacional de vacinação 
(1965).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 27.4

Cota original: 48-S

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:30 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-018

Título: Assistência prisional

Datas de produção: 1928-08-02 / 1959-05-23

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:12:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-018/0203

Título: Francelina Marques da Silva

Datas de produção: 1952-11-18 / 1956-11-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo à intervenção da LPPS em favor da reclusa identificada no título.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 2.6

Cota original: 239-A

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Rasurado na capa: "Dr. Afonso Perdigão".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-018/0451

Título: Tribunais / Prisões / Quartéis

Datas de produção: 1928-08-10 / 1956-03-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativa à melhoria das condições de higiene e 
habitabilidade nos estabelecimentos mencionados no título. Inclui um lista de juízes, procuradores, notários, 
conservadores de registo civil e secretarias judiciais, em 1937-04-24.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 33.4

Cota original: 104

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-018/0452

Título: Cadeia - Oficial

Datas de produção: 1928-08-02 / 1945-12-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um cartão solto dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativa à melhoria das condições de higiene e 
habitabilidade em diversas prisões.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 33.5

Cota original: 37
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Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-018/0453

Título: Assistência post-prisional

Datas de produção: 1935-04-14 / 1959-05-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativa ao apoio a reintegração sociale  profissional, 
prestado pela LPPS a diversos ex-presidiários.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 4.1

Cota original: 239-A

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-018/0580

Título: Presos políticos

Datas de produção: 1945-12-13 / 1951-10-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo às iniciativas da LPPS em prol das melhoria das concições de vida dos presos políticos, 
detidos no edifício da PIDE e em penitenciárias. Consiste em correspondência trocada com diversos e inclui 
denúncias recebidas de esposas de presos políticos (Virgínia Moura, Branca Costa, etc.).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 4.8

Cota original: 165-V

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:04 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-019

Título: Campanha "Escarrar e cuspir na rua"

Datas de produção: 1930-02-05 / 1985-09-09

Data da descrição: 5/24/2017 3:13:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-019/0450

Título: Escarrar... cuspir - Campanha contra o mau hábito de de escarrar para o chão

Datas de produção: 1933-11-11 / 1985-09-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos (nomeadamente com autarquias e outras entidades 
públicas) relativo ao tema mencionado. Inclui exemplares de editais e outros documentos anexos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 33.1

Cota original: 125-A

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-019/0579

Título: Escarrar...cuspir 1ª

Datas de produção: 1930-02-05 / 1984-03-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope (recorte de jornal).

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS contra o hábito de cuspir para o chão. Trata de iniciativas realizadas 
ao longo de vários anos (conferências públicas, artigos em jornais, folhas volantes, opúsculo etc.). Consiste 
em correspondência trocada com diversos. Inclui listas de sindicatos, grémios profissionais e escolas 
industriais e afins. Inclui ainda: uma lista de "máximas" (slogans) reunidos para efeito dessa campanha; texto 
dactilografado de artigo ou conferência; contabilização de receitas e despesas com a publicação e difusão do 
opúsculo "Escarrar... cuspir" (1944).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 33.2
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Cota original: 125

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-019/0683

Título: Campanha contra o escarrar e cuspir

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 6 fotos, numeradas 1 a 5 + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam manifestação pública contra escarrar e cuspir na rua.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:29:48 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-020

Título: Espaços de diversão e convívio

Datas de produção: 1928-06-10 / 1971-02-27

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:15:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-020/0529

Título: Cafés - Oficial

Datas de produção: 1928-06-10 / 1971-02-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao tema da salubridade e higiene nos cafés. Consiste sobretudo em 
diligências da LPPS junto de cafés, solcitando medidas (p. ex., uso de açucareiros fechados, proibição de 
cuspir etc.). Inclui uma listagem de "cafés e bilhares" na cidade do Porto, sem data (c. 1928).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 23.4

Cota original: 5
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Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-020/0531

Título: Dancings - Oficial

Datas de produção: 1929-05-11 / 1968-05-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo ao tema das condições de salubridade e sobretudo, 
aspectos de decência e moral, dos "dancings" e afins. Geralmente, a LPPS contacta as autoridades 
competentes, solicitando a sua intervenção, a partir de denúncias recebidas de particulares. Inclui panfletos 
impressos, duas relações das "casas que dão baile durante a tarde e a noite" (c. 1928 e c. 1935), assim como 
uma relação das "casas em Lisboa onde se canta o Fado" (c. 1935).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 23.5

Cota original: 29

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-020/0575

Título: Tabernas

Datas de produção: 1932-05-13 / 1948-04-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos (nomeadamente, autoridades nacionais e municipais), relativa a 
iniciativas da LPPS sobre tabernas e afins (no sentido de regulamentar e fiscalizar os seus horários e dias de 
abertura ao público, e de promover a higiene e salubridade nesses estabelecimentos). Inclui alguns 
exemplares de editais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 15.2

Cota original: 176-C

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:00 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021

Título: Escolas João de Deus

Datas de produção: 1941-06-17 / 1994-12-31

Data da descrição: 5/24/2017 3:16:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0294

Título: Associação dos jardins-escolas João de Deus

Datas de produção: 1957-01-04 / 1992-11-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 23.4

Cota original: 115

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0295

Título: Jardim Escola João de Deus - Construção

Datas de produção: 1946-06-18 / 1953-12-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui um cartão solto dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à construção no Porto (rua da Constituição) de um jardim-escola da rede João de Deus, por 
iniciativa da LPPS. Consiste em correspondência trocada, sobretudo com a Associação de Jardins-Escolas 
João de Deus.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 23.2

Cota original: 115
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Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0296

Título: Jardins Escolas João de Deus

Datas de produção: 1941-06-17 / 1948-05-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 6 fls. soltas, de tamanhos variados, inseridas num envelope: 6 fls. (n.º 1-6); 
1 fl. (n.º 7); 1 fl. (n.º 8); 1 fl. (n.º 9); 1 fl. (n.º 10); 1 fl. (n.º 11).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Associação dos Jardins-Escolas João de Deus. Parte da correspondência 
refere-se à construção no Porto (rua da Constituição) de um jardim-escola da rede João de Deus, por iniciativa 
da LPPS. Consiste em correspondência trocada e em alguns documentos internos (listagens, minutas).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 29.1

Cota original: 115

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0297

Título: Jardins-Escolas João de Deus

Datas de produção: 1949-03-03 / 1953-07-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um par de fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Associação dos Jardins-Escolas João de Deus. Boa parte da 
correspondência refere-se à construção no Porto (rua da Constituição) de um jardim-escola da rede João de 
Deus, por iniciativa da LPPS. Consiste em correspondência trocada e alguns documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 9.7

Cota original: 115-B

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0298

Título: Jardim-Escolas João de Deus

Datas de produção: 1951-09-22 / 1980-04-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Associação dos Jardins-Escolas João de Deus. Boa parte da 
correspondência refere-se à construção no Porto (rua da Constituição) de um jardim-escola da rede João de 
Deus, por iniciativa da LPPS. Consiste em correspondência trocada e alguns documentos internos (listas de 
donativos).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 20.4

Cota original: 115-BB

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0299

Título: Jardim-Escola João de Deus - Donativos - Desde Março 1949 até Outubro 1950

Datas de produção: 1949-03-29 / 1950-10-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo á angariação de fundos para a construção no Porto (rua 
da Constituição) de um jardim-escola da rede João de Deus, por iniciativa da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 20.2

Cota original: 115-B

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0300

Título: Jardim-Escola João de Deus - Donativos - 3

Datas de produção: 1951-04-07 / 1951-07-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo á angariação de fundos para a construção no Porto (rua 
da Constituição) de um jardim-escola da rede João de Deus, por iniciativa da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 20.3

Cota original: 115-D

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0301

Título: Jardim-Escola João de Deus - Donativos - 4

Datas de produção: 1951-07-06 / 1954-05-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo á angariação de fundos para a construção no Porto (rua 
da Constituição) de um jardim-escola da rede João de Deus, por iniciativa da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 23.2

Cota original: 115-E

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:33 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0454

Título: Novos jardins-escolas

Datas de produção: 1960-07-19 / 1986-07-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Associação de Jardins-Escolas João de Deus e respectivos associados; 
também correspondência trocada com diversos sobre edificação de novos jardins-escolas da mesma 
associação.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 33.3

Cota original: 115

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0455

Título: Jardim-Escola João de Deus - Donativos - 2

Datas de produção: 1950-11-01 / 1951-04-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo a angariação de donativos para construção de novo 
jardim-escola da rede da Associação de Jardins-Escolas João de Deus. Consiste em recepção de donativos e 
cópias do respectivos agradecimentos por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 4.7

Cota original: 115-C

Cota antiga: Caixa 24

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0543

Título: Jardim-Escola João de Deus, V. N. de Gaia
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Datas de produção: 1960-12-13 / 1986-11-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à construção de um jardim-escola da rede João de Deus, em VN Gaia, com colaboração da 
LPPS. Consiste em correspondência trocada com diversos (sobretudo com a Associação de Jardins-Escolas 
João de Deus e com a CM de VN Gaia), com plantas topográficas e outros documentos provenientes da CM 
VN Gaia.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 23.3

Cota original: 115

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0607

Título: Jardim Escola Matosinhos

Datas de produção: 1961-07-15 / 1968-04-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à participação da LPPS na construção de um jardim-escola da rede da Associação de 
Jardins-Escolas João de Deus. Consiste em correspondência trocada com diversos, assim como em alguns 
recortes de jornais e documentos internos (apontamentos manuscritos).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.1

Cota original: 115

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0684

Título: Jardim-Escola João de Deus

Datas de produção: 1941-06-17 / 1992-11-06

Dimensão e suporte: Capa contendo 78 fotos numeradas de 1 a 80 (faltam: 21, 78 e 80) + 2.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o Jardim-escola de João de Deus e várias actividades realizadas pelos seus alunos.
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Cota actual: K/28/2/1-3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem uma folha com legendas das fotos (fl. 7). A LPPS esteve envolvida no processo de levantamento de 
fundos para esta instituição.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/19/2019 4:02:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0686

Título: Jardim-Escola João de Deus: (1994) Matosinhos

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-12-31

Dimensão e suporte: Álbum de fotografias: 13 fotografias

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a inauguração de um jardim-escola em Matosinhos pela Associação de Escolas 
Móveis Jardim-Escola João de Deus. A LPPS esteve envolvida no processo de levantamento de fundos para 
esta instituição.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Numeradas de 1 a 13.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 1/9/2018 12:07:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-021/0755

Título: Visita do Presidente da Câmara Municipal do Porto ao edifício 1º jardim-escola João de Deus

Datas de produção: 1950-12-29 / 1950-12-29

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: Fotografia representando a visita do presidente da Câmara Municipal do Porto, acompanhado pela respectiva 
vereação e directores de serviço, ao edifício 1º jardim-escola João de Deus, no dia 29 de Dezembro de 1950, 
onde eram aguardados pelos Directores e Secretário Geral da LPPS e pelos componentes da Comissão 
angariadora de fundos para a respectiva construção.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:27:00 PM
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Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-022

Título: Alcoolismo

Datas de produção: 1930-00-00 / 1993-11-16

Data da descrição: 5/24/2017 3:18:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-022/0530

Título: Alcoolismo

Datas de produção: 1953-04-17 / 1993-11-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo ao tema da prevenção e combate ao alccolismo. Inclui 
brochuras e textos de divulgação diversos, policiopiados e em brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 24.1

Cota original: 235

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-022/0641

Título: Taberna - Álcool - Embriaguez / A descendência do alcoólico / A mulher na luta anti-alcoólica

Datas de produção: 1930-00-00 / 1987-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de minutas de artigos da LPPS dedicados ao tema do combate ao alcoolismo. Consiste em diversos 
textos dactilografados, geralmente com rasuras e anotações manuscritas. A primeira minuta está incompleta.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 28.8

Cota original: 49

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:15 PM
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Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023

Título: Miséria e mendicidade

Datas de produção: 1940-01-01 / 1993-05-11

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:20:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0001

Título: Mendicidade

Datas de produção: 1940-01-21 / 1961-04-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 28x22x0,5 Papel: texto dactilografado com algumas anotações manuscritas, em três sequências 
de numeração: 1 fl. s/n + 5 fls. numeradas + 18 fls. numeradas.

Âmbito e conteúdo: Contém 3 documentos, todos dactilografados: cópia de uma carta dirigida ao jornal "O Despertar", de 
Coimbra, assinada (dactil.) pelos directores da LPPS (drs. António Emílio de Magalhães e Gil da Costa), 
datada de 1961-04-27, e destinada a felicitar o referido periódico por um artigo relativo ao tema da 
mendicidade (1 fl.) ; ensaio intitulado "O problema da mendicidade: Estudo do assunto", assinado Bethencourt 
Ferreira (dactil.), datado de 1940-01-21 (4 fls. numerados) ; ensaio "Assistência e previdência social", dactil. 
com anotações manuscritas, sem data nem assinatura (18 fls. numerados).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 29.8

Cota original: 250

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; no seu verso constava o título indicado nesta 
UI, assim como o número original de processo (inscrito in Cota Original), e ainda a nota: "Ver Pasta n.º 105-A".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0060

Título: Albergue Distrital / Compra de uma quinta

Datas de produção: 1946-07-05 / 1946-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao apoio prestado pela LPPS, à iniciativa de adquirir um imóvel para aí 
instalar o Albergue Distrital do Porto (para apoio a mendicidade), iniciativa do governador civil do Porto 
(coronel Joviano Lopes), e do comandante da PSP do Porto (major Raul Ferreira Braga).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.6

Cota original: 195-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0095

Título: Albergues distritais de mendicidade

Datas de produção: 1960-03-21 / 1993-05-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com as direcções de diversos albergues distritais nacionais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 9.5

Cota original: 105-A

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0281

Título: Casos de miséria n.º 1 - Desde Janeiro 1949 até Fevereiro 1954

Datas de produção: 1949-05-09 / 1954-08-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à sinalização, diagnóstico e assistência a diversos casos de pobreza. Consiste em 
correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L

Cota original: 163

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:22:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0534

Título: Casos de miséria n.º 3

Datas de produção: 1949-04-20 / 1979-10-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel. Inclui uma fotografia solta de pequenas dimensões, inserida num envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo ao apoio financeiro e assistencial prestado pela LPPS a 
vários indivíduos em situação de miséria.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 24.5

Cota original: 163-B

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0576

Título: Miséria

Datas de produção: 1941-07-16 / 1958-07-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a apoio prestado pela LPPS a diversos indivíduos em situação de miséria. Consiste em 
correspondência trocada com diversos, e em fichas  individuais de acompanhamento ("solicitações e 
interferências" da LPPS). Inclui ainda um par de fotografias.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 15.5

Cota original: 163

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-023/0679
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Título: A pobreza

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 7 fotos, numeradas 1 a 8 (falta a 7).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam pessoas a dormir na rua.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:11:32 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024

Título: Interferências

Datas de produção: 1931-07-15 / 1993-07-27

Data da descrição: 5/24/2017 3:21:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0036

Título: Interferências da Liga de Profilaxia Social

Datas de produção: 1941-04-24 / 1947-07-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui três envelopes contendo fls. soltas: 1) fl. dobrada dentro de um envelope 
de pequenas dimensões ; 2), fl. dobrada, 4 fls. papel-bíblia e um cartão ; 3), idêntico a 1) ; 4), id. a 1).

Âmbito e conteúdo: Processo contendo pedidos de auxílio recebidos pela LPPS remetidos por diversos particulares, relativos a 
situações de pobreza e/ou doença, por vezes também situações de direitos laborais ou de insalubridade 
pública. Organizado por separadores (remetentes ou temas).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/6 - 30.2

Cota original: 165-B

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0037

Título: Pedidos de auxílio para a Liga de Profilaxia / Brasil

Datas de produção: 1942-11-26 / 1961-08-23
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a relacionamento com privados no Brasil, tratando sobretudo de captação de donativos para 
iniciativas da LPPS, mas também de divulgação no Brasil de actividades da LPPS, colaboração com médicos 
e/ou higienistas brasileiros etc. Constituiído marioritariamente por correspondência trocada, organizada por 
separadores. Entre os documentos mais antigos, inclui algumas solicitações de auxílio dirigidas a privados 
com moradas nacionais.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/6 - 32.2

Cota original: 205

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0051

Título: Socorro de Inverno

Datas de produção: 1944-12-26 / 1945-03-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 2 fls. soltas dentro de envelopes de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a prestação de auxílio a diversos particulares, em contexto dos socorros de Inverno de 
1944/1945 (que competiam às juntas de freguesia). Consiste em correspondência recebida/expedida, e 
documentos internos (listagem de pobres protegidos pela LPPS, destinada a ser remetida às juntas de 
freguesia).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.13

Cota original: 239

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0102

Título: Interferências várias

Datas de produção: 1967-07-21 / 1988-06-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo contendo pedidos de auxílio recebidos pela LPPS remetidos por diversos particulares, relativos 
principalmente a situações de insalubridade pública, pobreza estrema ou procura de emprego. Organizado por 
separadores (remetentes ou temas).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 9.1

Cota original: 165-Várias

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0173

Título: Interferências da LPPS - 1992 e 1993

Datas de produção: 1992-10-22 / 1993-07-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a iniciativas da LPPS no sentido de obter donativos em benefício de 
diversos privados e agregados familiares.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.5

Cota original: 121

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa em cartão onde se encontrava este processo (que provavelmente não corrpesnde à capa original) foi 
retirada foi razões de preservação; aí constava, não o título indicado nesta UI, mas apenas a sigla: "SC / R". O 
n.º de processo que foi escrito in Cota Original foi extraído dos registos de entrada que constam dos 
documentos.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0350

Título: Bôdos de Natal oferecidos pela Colónia Luso-Suíça aos pobres da Liga de Profilaxia

Datas de produção: 1954-01-05 / 1960-01-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à recepção de oferta de Natal para pobres, pela entidade referida no título. Consiste em 
correspondência trocada com diversos e em documentos internos (listagens).

Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: L/20/2/5 - 29.5

Cota original: 152

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0363

Título: Desempregados - Pessoas que pedem empregos (interferências)

Datas de produção: 1947-08-28 / 1949-02-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Só tem documentação de um caso de pedido de auxílio na obtenção de emprego.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 29.6

Cota original: 165-C

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0364

Título: Interferências

Datas de produção: 1931-07-15 / 1938-06-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 5 fls. soltas ("reclamos publicitários", n.º 1-5) dentro de um envelope, e 
uma fl. solta (n.º 6) dentro de outro envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública. Estes consistem geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de 
artigos industriais favoráveis à saúde pública.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 29.3

Cota original: 130

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0365

Título: Interferências - Desde Agosto 1933 até Fevereiro 1935

Datas de produção: 1933-07-18 / 1935-02-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 2 fls. soltas dentro de envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública, direitos laborais e outras áreas de intervenção da LPPS. Estes consistem 
geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de artigos industriais favoráveis à saúde pública.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 1.4

Cota original: 130-A

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0366

Título: Interferências várias

Datas de produção: 1948-04-16 / 1956-05-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 9 fls. soltas dentro de outros tantos envelopes (numeradas neste ADP: 1 a 
4 e 7 a 11), e mais 2 fls. noutro envelope (n.º 5 e 6).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública, direitos laborais e outras áreas de intervenção da LPPS. Estes consistem 
geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de artigos industriais favoráveis à saúde pública.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 29.2

Cota original: 165-C

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0367

Título: Interferências da LPPS

Datas de produção: 1944-05-22 / 1947-01-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel. Inclui 6 fls. soltas dentro de outros tantos envelopes (numeradas neste ADP: 1 a 
4, 9, 12), e mais um par de fls. em cada um de noutros 3 envelopes (n.º 5 e 6, 7 e 8, 10 e 11).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública, direitos laborais e outras áreas de intervenção da LPPS. Estes consistem 
geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de artigos industriais favoráveis à saúde pública. 
Inclui alguns pedidos de assistência a indivíduos carenciados ou necessitando de tratamento.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 1.1

Cota original: 165-C

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0368

Título: Interferências várias

Datas de produção: 1949-03-24 / 1954-10-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel. Inclui um macete de 18 fls. soltas dentro de envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública, direitos laborais, assistência a reclusos e outras áreas de intervenção da LPPS. 
Estes consistem geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de artigos industriais favoráveis à 
saúde pública. Inclui alguns pedidos de assistência a indivíduos carenciados ou necessitando de tratamento.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 28.2

Cota original: 165-V

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0369

Título: Interferências várias - Desde Dezembro 1954 até Junho 1960

Datas de produção: 1954-12-07 / 1963-10-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública, direitos laborais, assistência a reclusos e outras áreas de intervenção da LPPS. 
Estes consistem geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de artigos industriais favoráveis à 
saúde pública. Inclui alguns pedidos de assistência a indivíduos carenciados ou necessitando de tratamento.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 29.1

Cota original: 165-V.Várias

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0370

Título: Interferências várias - Desde Junho 1960 até Dezembro 1962

Datas de produção: 1958-10-04 / 1963-06-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo diversos pedidos de intervenção da LPPS, por parte de particulares, e 
no sentido da saúde pública, direitos laborais, assistência a reclusos e outras áreas de intervenção da LPPS. 
Estes consistem geralmente em denúncias, informações, ou até promoção de artigos industriais favoráveis à 
saúde pública. Inclui alguns pedidos de assistência a indivíduos carenciados ou necessitando de tratamento.
As datas extremas originais, indicadas no título, não corrpoesndem ao ceonteúdo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 25.2

Cota original: 165-V.Várias

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:45 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0497

Título: Maria Fernanda Rosa (Canelas, VNGaia)

Datas de produção: 1963-05-29 / 1973-04-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma funcionária do Hospital de S. João, que foi vítima de acidente. Membros da LPPS 
foram suas testemunhas e, aparentemente, geriram os  seus assuntos financeiros. Consiste em cópias de 
elementos do processo judicial, relativo ao referido acidente, e em documentos bancários. Inclui livros de 
cheques dentro de uma bolsa.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 31.6

Cota original: 15

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0528

Título: Processos individuais

Datas de produção: 1940-05-04 / 1944-07-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 9 fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a diversos pedidos de empréstimo de dinheiro por parte de particulares, 
recebidos na LPPS.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/6 - 33.10

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; não tinha título nem número original de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-024/0665

Título: Respostas a anúncios publicados
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Datas de produção: 1946-05-22 / 1946-05-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Respostas a anúncio publicado no "Jornal de Notícias", presumivelmente pela LPPS, solicitando apoio para 
uma criança desamparada. Consistem cartas e cartões recebidos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 2.2

Cota original: 195-C

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:39 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025

Título: Casamento de enfermeiras e outras

Datas de produção: 1939-05-00 / 1992-07-03

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/24/2017 3:22:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025/0488

Título: Casamento das telefonistas (cópias de vários depoimentos recebidos pela LPPS)

Datas de produção: 1939-08-05 / 1940-03-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo cópias dos testemunhos de diversas personalidades, declarando-se favoráveis à 
campanha da LPPS a favor do direito ao casamento das telefonistas empregadas pela Anglo-Portuguese 
Telephone Company (que não podiam casar e manter o emprego).

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/3 - 18.7

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:00 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025/0489

Título: Casamento das telefonistas : cópia de vários depoimentos recebidos pela LPPS

Datas de produção: 1939-05-00 / 1948-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo cópias dos testemunhos de diversas personalidades, declarando-se favoráveis à 
campanha da LPPS a favor do direito ao casamento das telefonistas empregadas pela Anglo-Portuguese 
Telephone Company (que não podiam casar e manter o emprego). Inclui um texto dactilografado, 
apresentando a campanha e o seu contexto.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/4 - 19.5

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025/0490

Título: Cópias de documentos sobre o casamento das enfermeiras

Datas de produção: 1948-06-12 / 1963-03-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo cópias dos testemunhos de diversas personalidades, declarando-se favoráveis à 
campanha da LPPS a favor do direito ao casamento das enfermeiras (que não podiam casar e exercer a 
profissão, nos termos do decreto 31.913 de 12 de Março de 1942).

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/4 - 20.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025/0536

Título: Enfermeiras
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Datas de produção: 1945-01-09 / 1973-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes extraídos de diversos jornais, sobre o tema do levantamento da interdição de 
casamento, imposta às enfermeiras.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 27.1

Cota original: 23-B

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025/0537

Título: Proibição de casamento às empregadas de várias empresas e ministérios

Datas de produção: 1940-10-25 / 1964-05-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo à campanha da LPPS em favor do levantamento da 
proibição de casar, que impendia sobre as funcionárias de diversas empresas privadas e organismos públicos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 30.3

Cota original: 197

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-025/0602

Título: Casamento das telefonistas

Datas de produção: 1941-12-02 / 1992-07-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: .

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativa à campanha da LPPS em favor do direito ao 
casamento das telefonistas. Inclui correspondência trocada com um investigador, em 1992, que pretendia 
estudar esta campanha da LPPS.
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Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.1

Cota original: 191

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:39 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-026

Título: Carquejeiras

Datas de produção: 1928-08-20 / 1992-06-28

Data da descrição: 5/24/2017 3:23:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-026/0062

Título: Transportes individuais de cargas

Datas de produção: 1958-12-21 / 1962-06-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a uma campanha da LPPS no sentido de ser regulamentado pela autarquia do Porto, o 
serviço de transportes individuais de carga (sobre costas e cabeça). Consiste em correspondência trocada 
com diversas entidades, e um recorte de jornal.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 22.4

Cota original: 246

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-026/0486

Título: Carquejeiras

Datas de produção: 1928-08-20 / 1992-06-28
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um macete de 3 fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha da LPPS em favor da regulamentação e fiscalização da actividade de 
transporte individual de carqueja (no âmbito da protecção dos direitos laborais). Inclui várias relações de 
carquejeiros, nos anos 1933 e 1938, recortes de jornais, um exemplar de um edital, e uma exposição 
dacitlografada sobre regulamentação do "transporte individual de cargas" (1931).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.11

Cota original: 51

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-026/0487

Título: Inquérito sobre carquejeiras - Dimanado do Governo Civil

Datas de produção: 1957-03-00 / 1957-03-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Relatório do inquérito às carquejeiras e carquejeiros, produzido pela Delegação de Saúde do Distrito do Porto. 
Dactilografado, inclui fichas de questionário individual.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/6 - 31.1

Cota original: 51-A

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-026/0677

Título: As carquejeiras

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 28 fotos, numeradas 1 a 26 (falta 22) + 2; inclui 3 fotos repetidas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam mulheres a transportar carqueja.

Cota actual: K/28/2/1-2
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:02:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-026/0685

Título: Evocação das carquejeiras

Datas de produção: 1992-06-28 / 1992-06-28

Dimensão e suporte: Capa contendo 15 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias relativas à evocação das carquejeiras, feita pela Associação de Moradores das Fontaínhas e pelo 
Núcleo de Animação Comunitária da Escola Superior de Educação do Porto. Oferta de senhor Júlio Lino 
Couto à LPPS.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Índice geral do que continha a capa original e descrição geral de cada tema (fls. 1-3).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/19/2019 3:57:26 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027

Título: Outras doenças

Datas de produção: 1929-03-08 / 1991-12-11

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/26/2017 11:56:57 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0010

Título: Estomatologia (boca e dentes)

Datas de produção: 1929-03-08 / 1986-05-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos de Estomatologia, organizado por separadores. Consiste maioritariamente em 
correspondência trocada com diversas entidades; inclui ainda minutas de artigos ou conferências, e outros 
documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/6 - 33.4

Cota original: 157

Cota antiga: Caixa 7
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0023

Título: Tinha

Datas de produção: 1945-02-15 / 1954-02-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um postal solto dentro de um envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada, organizado por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 29.5

Cota original: 136-B

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0287

Título: Raiva e carbúnculo

Datas de produção: 1939-03-24 / 1950-07-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um postal solto dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a prevenção, e denúncias de casos concretos, de carbúnculo (e também de raiva). Consiste 
em correspondência trocada com diversos; inclui um cartaz para prevenção do carbúnculo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 22.3

Cota original: 114

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:16 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0456

Título: Cegueira

Datas de produção: 1955-01-10 / 1991-12-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos (Associação de Cegos do Norte de Portugal, entre outros) relativo 
ao tema da cegueira.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.12

Cota original: 87-C

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0457

Título: Profilaxia da cegueira

Datas de produção: 1934-08-01 / 1954-07-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel. Inclui um cartão solto dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos (incluindo entidades estrangeiras) relativo ao tema da cegueira 
(incluindo a sua prevenção). Inclui o texto de "programa de acção" sobre profilaxia da cegueira, de 1935. Inclui 
textos com impressão para leitura por cegos (não braille).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 31.6

Cota original: 87-B

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo que foi inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:22 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0460

Título: Doenças várias e transportes para doentes

Datas de produção: 1934-05-23 / 1949-08-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1) e 2 fls. (n.º 2 e 3).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo a várias doenças (tétano, doenças metais, garrotilho, tifo, 
paralisia infantil, malária, e ainda o problema do transporte de indivíduos sofrendo de doenças contagiosas em 
transportes públicos). Inclui uma brochura impressa.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.9

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0470

Título: Diabetes

Datas de produção: 1931-11-09 / 1985-11-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, sobre o tema da prevenção e tratamento da diabetes. 
Inclui uma colecção de exemplares do boletim da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, desde o 
n.º 1 (Maio 1962) até ao n.º 115/116 (Maio 1981).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 19.3

Cota original: 142, cx. 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0577

Título: Saúde pública (epidemias)

Datas de produção: 1936-01-03 / 1987-10-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo a campanhas e iniciativas da LPPS no sentido da prevenção de diversas doenças infecto-
contagiosas (SIDA, gripe, tuberculose, poliomielite, febre tifóide, escarlatina etc.). Consiste em 
correspondência trocada com diversos, e em exemplares de materiais de propaganda (da LPPS e de outras 
entidades) para profilaxia da SIDA e outras doenças.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 15.3

Cota original: 52

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0640

Título: Vermes intestinais / Lombrigas / A oxiurose e o seu tratamento / O artitrismo / Reumatismo

Datas de produção: 1939-08-24 / 1939-08-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de cópias de artigos, destinados a publicação pela LPPS. Consiste em diversos textos 
dactilografados, em fl. de papel linho, e ainda um recorte de jornal contendo um dos artigos impressso.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 28.7

Cota original: 54

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-027/0642

Título: Férias / Estafa / Capacidade de trabalho / O trabalho e a fadiga / Previdência

Datas de produção: 1930-00-00 / 1987-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de minutas de artigos da LPPS dedicados ao tema das condições de trabalho. Consiste em diversos 
textos dactilografados, geralmente com rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 28.9
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Cota original: 2

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:17 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-028

Título: Aborto

Datas de produção: 1956-02-01 / 1997-02-04

Data da descrição: 5/26/2017 12:20:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-028/0467

Título: Abortos

Datas de produção: 1956-02-01 / 1983-11-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao tema da prevenção do aborto voluntário. Consiste em correspondência trocada com 
diversos, e inclui algumas brochuras impressas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.10

Cota original: 244

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Dut (neerlandês) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-028/0474

Título: Aborto - Organismos oficiais

Datas de produção: 1996-02-04 / 1997-02-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo contendo fotocópias sobre diversos temas: aborto, alternação dos estatutos da LPPS, cooperação 
com os PALOPs, plano de actividades da LPPS para 1997. Consiste em fotocópias de correspondência 
trocada com diversos e de documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 31.3

Cota original: Inter Amb 95

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:41 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-029

Título: Cantinas públicas

Datas de produção: 1930-01-15 / 1957-10-16

Data da descrição: 5/26/2017 12:34:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-029/0059

Título: Casa cantina de auxílio ao ex-internado

Datas de produção: 1930-01-15 / 1948-07-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um par de envelopes de pequenas dimensões, contendo 1 e 2 fls. soltas.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao apoio prestado pela LPPS, à iniciativa de criar uma Casa Cantina de 
Auxílio ao Ex-Internado (reporta-se aos internados nas casas de correcção para menores), por parte de ex-
internados.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.14

Cota original: 288

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-029/0282
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Título: Cantinas

Datas de produção: 1942-10-23 / 1957-10-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 3 fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo às cantinas públicas (de assistência e escolares). Consiste em correspondência trocada 
com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 9.3

Cota original: 206

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:10 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-030

Título: Educação

Datas de produção: 1929-06-15 / 1990-04-30

Data da descrição: 5/26/2017 12:45:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-030/0019

Título: Educação nacional - até 1940

Datas de produção: 1935-03-22 / 1940-12-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel: fls. contendo recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de diversos jornais, organizados por separadores. Cada recorte tem legenda, indicando 
o periódico de onde foi extraído e a data, e por vezes ainda o n.º de página. Inclui algumas fls. inteiras de 
jornal.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/6 - 31.1

Cota original: 21-A

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:08 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-030/0359

Título: Questões de ensino - Até 1957

Datas de produção: 1940-03-08 / 1957-09-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de vários jornais nacionais, contendo artigos de autores diversos sobre questões de ensino.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 27.1

Cota original: 21

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-030/0616

Título: Escolas e liceus

Datas de produção: 1929-06-15 / 1990-04-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas entidades e indivíduos nacionais (sobretudo escolas e 
liceus), relativa a assuntos sobre estabelecimentos de ensino primário e secundário.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.1

Cota original: 53

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:51 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031

Título: Higiéne e saúde pública
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Datas de produção: 1929-02-24 / 1993-10-06

Data da descrição: 5/29/2017 1:50:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0147

Título: Semana da higiene

Datas de produção: 1929-05-14 / 1936-09-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um macete solto constituído por 6 fls. soltas.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à colaboração da LPPS na realização da "Semana Portuguesa de Higiene" (17-23 de Abril 
de 1931), por iniciativa da Liga Portuguesa de Higiene, em Lisboa. Consiste principalmente em 
correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.6

Cota original: 69

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0234

Título: Apoios e adesões aos trabalhos da Liga e apelos à Liga solicitando a sua intervenção - Oficial

Datas de produção: 1929-02-24 / 1980-09-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo denúnicas e chamadas de atenção para diversos assuntos de saúde 
pública (incluindo algumas situações de assistência individualizada a necessitados), solicitando a intervenção 
da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 32.2

Cota original: 1

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:16 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0284

Título: Lixeiras

Datas de produção: 1932-02-05 / 1993-01-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 1 fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à denúncia e combate a todas as situações de acumulação de lixo com prejuízo para a 
saúde pública. Consiste em correspondência trocada com diversos, assim como recortes de jornais e 
documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 9.4

Cota original: 184

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0286

Título: Ambiente e saúde

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à participação da LPPS em iniciativas em favor do ambiente e da promoção de modos de 
vida saudáveis. Consiste em correspondência trocada com diversos (sobretudo com a Câmara Municipal do 
Porto), recortes de jornais, e diversos exemplares de material de divulgação das referidas inicitivas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 9.1

Cota original: 183

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0307

Título: Campanha de limpeza

Datas de produção: 1983-03-15 / 1988-04-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo a campanhas de limpeza da cidade do Porto, colaboração da LPPS e da Câmara Municipal 
do Porto. Consiste em correspondência trocada. 

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 29.3

Cota original: 184-A

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0478

Título: Campanha para a defesa do património e da limpeza das escolas secundárias do Porto

Datas de produção: 1987-01-26 / 1987-06-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a campanha da LPPS junto dos alunos das escolas secundárias do concelho do Porto, no 
sentido da sensibilização para a limpeza dos estabelecimentos. Consiste em correspondência trocada com 
diversos, em amostras de material de publicidade, e em recortes de jornais. Inclui dados estatísticos sobre as 
escolas secundárias do concelho Porto, em Abril de 1987.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.1

Cota original: 184-A1

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0484

Título: Higiene citadina

Datas de produção: 1935-06-18 / 1980-08-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos (Câmara Municipal do Porto, etc.) relativo a assuntos de higiene e 
saneamento públicos na cidade do Porto. Inclui dados recebidos da CMP, nomeadamente mapa da 
distribuição de baterias de lixo (recolha) na cidade, em 1968, organigrama da Repartição de Limpeza em 
1970, etc.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica
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Cota actual: L/23/2/5 - 28.1

Cota original: 168

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0485

Título: Romarias

Datas de produção: 1934-05-03 / 1940-04-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um par de fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo a denúncias de atropelos à higiene e saúde pública por 
ocasião de romarias e festas religiosas populares, na área do Porto (falta de higiene na venda de refrescos & 
"beberragem" que se obriga as crianças a beber por superstição).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 31.4

Cota original: 175

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-031/0553

Título: Cidade do Porto

Datas de produção: 1931-10-04 / 1963-12-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais, contendo artigos obras, melhoramentos, e também denúncias de problemas 
urbanos, habitação ou saúde pública, na cidade do Porto.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 12.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Esta documentação estava originalmente inserida numa caixa de madeira, sem título nem número de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:37 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-032

Título: Censura

Datas de produção: 1935-05-01 / 1962-03-09

Data da descrição: 5/29/2017 3:06:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-032/0032

Título: Cópia do processo de liberdade de imprensa - Manuel Maia Pinto - Processo n.º 2148

Datas de produção: 1938-05-20 / 1938-05-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópia dactilografada de um processo judicial por abuso de liberdade de imprensa, no qual foram réus os 
directores da LPPS. O processo foi motivado por uma polémica pública entre os directores da LPPS e Manuel 
Maia Pinto, ocorrida em 1935/1936. Inclui recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 3.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-032/0229

Título: Censura (diversos artigos)

Título paralelo: (Na lombada:) A Censura (em artigos)

Datas de produção: 1935-05-01 / 1962-03-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas inseridas em envelopes: maço de fls. soltas distribuídas por 5 
macetes (recortes censurados) & um par de cartões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à actividade da Comissão de Censura. Consiste em correspondência, em recortes de 
jornais, e numa brochura (revista "Arre burro!"). Inclui artigos da autoria da LPPS, destinados a publicação em 
periódicos, e cortados total ou parcialmente pela Comissão do Porto dos Serviços de Censura. Inclui ainda 
exemplares de um par de abaixo-assinados, dirigidos ao Ministro do Interior e à Assembleia Nacional, relativo 
à instituição e funcionamento da Comissão de Censura (Maio de 1935).
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 12.13

Cota original: 180

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-032/0361

Título: Entrevistas - Comunicados oficiais - "Diário de Lisboa" - Censura - Assuntos políticos - etc. - Dr. Carvalho e 
Branco

Datas de produção: 1943-07-02 / 1949-11-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes de artigos de jornais, relativos a temas diversos de política interna, e ainda a outros (comemorações 
do centenário de nascimento de Eça de Queirós, etc.). Entre os temas políticos, destaca-se a candidatura de 
Norton de Matos à Presidência da República, em 1949 (inclui exemplar de um cartaz dessa candidatura).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L

Cota original: 75

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:36 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-033

Título: Pornografia

Datas de produção: 1932-11-03 / 1991-04-04

Data da descrição: 5/30/2017 10:58:46 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-033/0584

Título: "Pornografia"
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Datas de produção: 1932-11-03 / 1991-04-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a iniciativas da LPPS no sentido de denunciar espectáculos, publicações, ou qualquer 
manifestação pública contendo elementos considerados indecentes pela LPPS. Inclui uma brochura impressa 
("O mundo que ri" n.º 85) e diversos folhetos de divulgação de espectáculos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 25.3

Cota original: 79

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:09 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-034

Título: Estâncias termais

Datas de produção: 1944-08-28 / 1944-11-17

Data da descrição: 5/30/2017 10:59:39 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-034/0544

Título: Estâncias termais

Datas de produção: 1944-08-28 / 1944-11-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com estâncias termais. Inclui correspondência trocada com diversos sobre 
alegada exploração de trabalhadores numa estância.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 24.8

Cota original: 231

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:28 PM
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Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-035

Título: Turismo, hotelaria e restauração

Datas de produção: 1924-05-14 / 1970-05-14

Data da descrição: 5/30/2017 11:00:58 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-035/0094

Título: Turismo

Datas de produção: 1941-11-04 / 1970-05-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um postal solto, inserido num envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a assuntos de turismo. Consiste sobretudo em correspondência trocada 
com diversidades entidades oficiais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 8.4

Cota original: 90-A

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-035/0103

Título: Hotéis e pensões

Datas de produção: 1929-05-17 / 1943-08-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo ao tema da salubridade e bom funcionamento geral de unidades 
hoteleiras diversas. Organizado por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 9.3

Cota original: 98

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

205/438

Catálogo2019-04-11



Data da descrição: 2/14/2017 1:19:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-035/0152

Título: Casas recomendáveis

Datas de produção: 1933-02-27 / 1940-08-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a pedidos de avalização de produtos de distribuição comercial, 
solicitados à LPPS por parte de diversas sociedades.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.8

Cota original: 178

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-035/0509

Título: Hotéis, pensões e restaurantes

Datas de produção: 1924-05-14 / 1937-05-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recibos relativos a despesas com estabelecimentos de hotelaria e restauração de Portugal e 
Espanha, sendo cliente (quando este vem identificado) o dr. António Emílio de Magalhães.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 31.1

Cota original: 21

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-035/0598

Título: Direcção Geral de Turismo
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Datas de produção: 1929-05-07 / 1940-01-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas entidades relativamente a temas de turismo, restauração, 
hotelaria e afins. Inclui um segmento dedicado à iniciativa de prevenção rodoviária: "Semana Educativa de 
Trânsito". Inclui um documento interno contendo listagens de comissões municipais e juntas de turismo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 22.4

Cota original: 90

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:35 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-036

Título: Campanha "Quedas na via pública"

Datas de produção: 1957-07-11 / 1961-05-02

Data da descrição: 5/30/2017 11:02:03 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-036/0279

Título: Campanha da Liga sobre quedas na via pública

Datas de produção: 1957-07-11 / 1961-05-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à campanha identificada no título. Consiste em correspondência trocada com diversos. Inclui 
cartas da LPPS para diversas víimas de quedas na via pública, ainda cerradas (devolvidas ao remetente por 
motivos variados).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 29.2

Cota original: 254

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:07 PM
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Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-037

Título: Questões sobre a guerra

Datas de produção: 1933-11-00 / 1948-05-07

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/30/2017 11:09:48 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-037/0285

Título: Contra a guerra

Datas de produção: 1933-11-00 / 1936-02-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à participação da LPPS em iniciativas pacifistas, no contexto político internacional dos anos 
1930. Consiste em correspondência trocada com diversos e em documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 9.5

Cota original: 131

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-037/0473

Título: Racionamento

Datas de produção: 1943-08-02 / 1948-05-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo pedidos de sabão às autoridades, por parte da LPPS, no contexto do 
racionamento de produtos essenciais por motivo da 2ª Guerra Mundial. Inclui o documento (dactilografado): 
"Bases do racionamento de géneros alimentícios e sabão".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.3

Cota original: 218

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:41 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-038

Título: Desporto

Datas de produção: 1925-10-01 / 1960-02-29

Data da descrição: 6/2/2017 10:44:30 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-038/0022

Título: Desporto - Oficial

Datas de produção: 1925-10-01 / 1960-02-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao desporto e respectiva higiene, organizado por separadores. Consiste em 
correspondência trocada, minutas de artigos, relatórios ou afins, e outros documentos internos. Inclui um 
exemplar de uma "Caderneta desportiva", em branco.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica (irregular)

Cota actual: L/23/3/6 - 31.2

Cota original: 12

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-038/0667

Título: Associações desportivas

Datas de produção: 1930-05-31 / 1946-05-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversos indivíduos e associações relacionadas com desporto. Consiste em 
correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 2.4

Cota original: 106

Cota antiga: Caixa ?

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:41 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039

Título: Outras

Datas de produção: 1926-07-10 / 1973-03-21

Data da descrição: 6/2/2017 10:54:07 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0050

Título: Dadores de sangue

Datas de produção: 1937-03-20 / 1951-08-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 4 fls. soltas dentro de envelopes de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos diversos relacionados com dadores de sangue, organizado por separadores 
temáticos. Inclui ainda alguns documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 26.4

Cota original: 28

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0061

Título: Conselho Superior de Viação e Trânsito

Datas de produção: 1948-06-01 / 1969-04-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o CSVT, e também com a Prevenção Rodoviária Portuguesa. Consiste em 
correspondência trocada. Contém sobretudo correspondência trocada com outras entidades, relativa ao tema 
da prevenção rodoviária.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 26.9
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Cota original: 54

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0088

Título: C. F. - Linha do Douro Porto-Barca d'Alva

Datas de produção: 1961-12-21 / 1973-03-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo às diligências da LPPS em prol do serviço público de transportes 
prestado pela CP, nomeadamente no que diz respeito à ligação Porto-Salamanca, na Linha do Douro. 
Consiste em correspondência trocada com a CP, com diversas autarquias, e ainda com outras entidades e 
particulares.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 10.3

Cota original: 165-V.CP

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0105

Título: Jornadas Agrícolas

Datas de produção: 1930-05-30 / 1951-12-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a diversos assuntos de natureza agrária: participação da LPPS nas 
"Jornadas Agrícolas" de 1951, a convite da sua organização; convite para participação numa visita de estudo 
ao norte da Europa, por parte de duas associações de interesses agrícolas; processo de relacionamento com 
a Liga Agrária do Norte.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 11.7

Cota original: 97

Cota antiga: Caixa 21
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na capa constava ainda a seguinte listagem: 
"Associações agrícolas / Liga Agrária do Norte / Federeação dos Sindicatos Agrícolas".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0160

Título: Ruídos da cidade

Datas de produção: 1934-03-05 / 1956-02-06

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um par de envelope contendo as seguintes fls. soltas: 2 (carta e um 
recorte de jornal, respectivamente n.º 1 e 2); 1 (n.º 3).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a assuntos de prevenção e combate ao ruído excessivo na cidade 
(poluição sonora). Inclui alguma correspondência sobre sinalização rodoviária. Consiste em correspondência 
trocada e outros documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 4.4

Cota original: 130-B

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0201

Título: Estatísticas

Datas de produção: 1952-01-11 / 1972-12-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Consiste em dois relatórios de estatística da área da Saúde, sendo um do INE e relativo ao ano 1971, e o 
outro de autor desconhecido (inclui elementos manuscritos) relativo a saúde mental, anos 1946 e 1951.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 2.9

Cota original: 30-A

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0236

Título: Editais e documentos oficiais - Oficial

Datas de produção: 1928-05-08 / 1945-05-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo cópias de diversos avisos, folhetos e sobretudo de editais (legislação de âmbito municipal 
e nacional), relativos a medidas diversas de saúde pública (desde manipulação de alimentos, até a 
"Campanha do Pé Descalço") e direitos laborais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 17.3

Cota original: 13

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0278

Título: Médicos curandeiros - Oficial

Datas de produção: 1930-05-10 / 1954-07-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a fiscalização e denúncia do exercício fraudulento de actividades relacionadas com saúde 
("curandeirismo", venda de supostos medicamentos, etc.). Consiste em correspondência trocada com diversos 
(incluindo diversas denúncias recebidas), e também em apontamentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 32.3

Cota original: 60

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:22:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0535

Título: Filatelia

Datas de produção: 1947-05-28 / 1970-01-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos, relativo à promoção do passatempo da Filatelia pela LPPS 
(realização de conferências LPPS sob esse tema, entre outros).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 30.4

Cota original: 48-FL

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0578

Título: Informação sobre as diversas campanhas da LPPS

Datas de produção: 1935-00-00 / 1964-11-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de circulares, postais, folhetos e afins, pelos quais a LPPS informava sobre algumas das suas 
iniciativas e/ou convidava à colaboração (compra de conferências da LPPS, inscrição como contribuinte). 
Inclui uma folha impressa de 1935 ou 1936, contendo a resposta da direcção da LPPS a uma crítica publicada 
num jornal.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 11.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0581
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Título: Circulares relativas a diversas campanhas

Datas de produção: 1938-04-22 / 1972-03-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de folhetos impressos da LPPS relativos a diversos das suas campanhas (protecção dos animais, 
defesa da língua, protecção dos cegos e surdos-mudos etc.).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 22.6

Cota original: 165-V

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava um título, que não foi aproveitado 
por não corresponder ao conteúdo desta UI ("Campanha contra os pombos"). Não indica o número original de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0619

Título: Delegação do Instituto Maternal no Porto: cópia de fichas

Datas de produção: 1947-01-08 / 1947-10-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui diversos formulários impressos inseridos num envelope, num total de 33 
fls. soltas (numeradas no ADP).

Âmbito e conteúdo: Colecção de cópias de "fichas sociais" emitidas pela entidade referida no título (mais especificamente, pelo 
Dispensário de Lordelo do Ouro, do Centro de Assistência Scial e Infantil n.º 3; inclui par de exemplares em 
branco), relativa a famílias carenciadas da cidade do Porto. Consistem em formulários impressos com 
preenchimentos manuscritos ou dactilografados. Incluem descrição da situação económica, social, moral, e 
ainda sobre saúde e higiene, de cada família. Estas fichas estão soltas e inseridas num envelope remetido à 
LPPS pelo Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa. Inclui ainda minutas de excerto de um 
relatório ou afim, dactilografado com rasuras manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.5

Cota original: 289

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0621

Título: Enfermagem
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Datas de produção: 1946-01-04 / 1966-04-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de documentos dactilografados ou policopiados sobre a profissão de enfermagem: "Plano de 
divulgação da profissão de enfermagem" (Direcção-Geral dos Hospitais, 1966), palestra sobre "Deontologia 
profissional", etc.; inclui alguma correspondência.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.7

Cota original: 272

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/013-039/0634

Título: Faculdade de Medicina - Curso de Aperfeiçoamento

Datas de produção: 1926-07-10 / 1942-11-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à petição dirigida por diversos médicos (incluindo os drs. António Emílio de Magalhães - 
primeiro signatário - e Gil da Costa) à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no sentido de abrir 
cursos de aperfeiçoamento (actualização). Consiste em correspondência trocada com diversos, e na minuta 
da petição.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.4

Cota original: 16

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:09 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014

Título: Correspondência diversa

Datas de produção: 1925-03-24 / 1994-02-00
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Data da descrição: 5/24/2017 11:25:05 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0009

Título: Mortes súbitas - Oficial

Datas de produção: 1946-09-09 / 1946-04-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas. Inclui um envelope contendo uma fl. solta 
dobrada.

Âmbito e conteúdo: Minuta de carta dirigida a Júlio Dantas e respectiva resposta, a propósito de um artigo de imprensa deste 
último.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 29.7

Cota original: 136-A

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0031

Título: Polícia de Segurança Pública

Datas de produção: 1932-06-09 / 1979-06-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. policopiadas. Inclui 3 fls. soltas de carta, inseridas num envelope de 
pequenas dimensões ; e ainda um bilhete de cartão, inserido noutro envelope de pequenas dimensões..

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Polícia de Segurança Pública, organizado por separadores. Consiste 
maioritariamente em correspondência trocada; inclui relatórios recebidos da PSP. Inclui alguma 
correspondência trocada com a Polícia de Investigação Criminal (inserida no primeiro separador).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/6 - 32.3

Cota original: 103

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0033
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Título: Cartas anónimas

Datas de produção: 1929-05-24 / 1968-06-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um envelope de pequenas dimensões contendo uma fl. manuscrita e outra 
impressa.

Âmbito e conteúdo: Colecção de cartas anónimas recebidas pela LPPS e pelos seus directores (geralmente contendo denúncias 
sobre situações de insalubridade pública, violência doméstica, direitos laborais etc.). Inclui alguns duplicados 
de cartas, aparentemente anónimas, elaboradas pela LPPS e endereçadas a diversas autoridades e 
instituições.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/6 - 32.5

Cota original: 3

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0034

Título: Liga Portuguesa de Educação Sanitária

Datas de produção: 1953-10-10 / 1966-07-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Liga Portuguesa de Educação Sanitária (correspondência trocada).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 3.4

Cota original: 240

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0040

Título: Legações Portugal no estrangeiro

Datas de produção: 1929-11-13 / 1945-06-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,50. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo relativo a trocas de correspondência com as embaixadas e consulados nacionais no Uruguai, Itália, 
Espanha, Chile, Argentina, Bélgica, e ainda a cópia de uma circular a diversas legações.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 26.6

Cota original: 150

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI; o 
número original de processo (inscrito in Cota Original) foi extraído da lombada.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0045

Título: Union Internationale pour la Protection de la Moralité Publique: Genéve - Paris

Datas de produção: 1950-11-10 / 1987-08-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a UIPMP (mais tarde designada União Internacional para a Acção Moral e 
Social). Consiste em correspondência trocada e em diversos documentos remetidos por essa instituição à 
LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 22.2

Cota original: 11-C

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Fra (francês) ; Por (português) ; Ger (alemão) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0046

Título: Comandos e regimentos - Oficial

Datas de produção: 1929-01-30 / 1936-03-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversas entidades militares, organizado por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.11

Cota original: 38
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Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0047

Título: Cooperativas

Datas de produção: 1930-02-28 / 1992-05-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com cooperativas de naturezas diversas, organizado por separadores. Contém 
ainda alguns documentos internos, incluindo um cartaz da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 13.3

Cota original: 119

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0048

Título: Faculdades universitárias do país - Oficial

Datas de produção: 1930-01-15 / 1958-10-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um cartão solto, inserido num envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversas universidades nacionais, organizado por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 2.5

Cota original: 47

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0049

Título: Credenciais e fianças

Datas de produção: 1929-01-06 / 1993-09-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência relativos a emissão de credenciais (documento de habilitação de um 
representante oficial da LPPS), de fiança (relativa a um emprego) e também de meras cartas abonatórias em 
favor de indivíduos diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.12

Cota original: 80

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0052

Título: Câmaras do país e juntas gerais do país - Oficial

Datas de produção: 1928-11-20 / 1991-08-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 12 exemplares soltos de editais (ou respectivas cópias) da CM Matosinhos 
inseridos num envelope; e também 2 cartões soltos e um par de cartas (1 fl. cada) dentro de outros três 
envelopes de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas autarquias nacionais, organizada por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 22.6

Cota original: 33-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:41 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0053

Título: Rotário Club / Clube Fluvial Portuense / Vários

Datas de produção: 1929-05-07 / 1978-06-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com os Rotary Club do Porto e de Lisboa, e também com o Clube Fluvial 
Portuense e com o Auto-Club Médico Português. Consiste em correspondênca trocada.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: 64

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular (danos por acção de rato, com perda de alguma informação nas últimas fls.)

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0054

Título: Casa do Povo Portuense - Oficial

Datas de produção: 1929-11-14 / 1978-06-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Casa do Povo Portuense (depois designada Cooperativa do Povo 
Portuense).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.4

Cota original: 58

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0056

Título: Picada do peixe-aranha e reanimação respiratória - dr. Alberto Kendall R. Magalhães

Datas de produção: 1963-07-14 / 1964-12-21
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao esforço de divulgação de um tratamento da picada do peixe-aranha, desenvolvido por um 
médico dr. Alberto Kendall Magalhães. Consiste  principlamente em correspondência trocada com o referido 
médico e diversas entidades.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 22.5

Cota original: 165-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0058

Título: Inspecção e sub-inspecção do país

Datas de produção: 1930-01-15 / 1954-07-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Inspecção de Saúde e respectivas Sub-Inspecções espalhadas pelo país. 
Consiste em correspondência trocada, organizada por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.10

Cota original: 73

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0063

Título: Instituto de Serviço Social

Datas de produção: 1944-05-01 / 1944-10-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope de pequenas dimensões, ambos 
tarjados.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o ISS, em Lisboa (e também com o seu promotor, a Associação de Serviço 
Social).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

223/438

Catálogo2019-04-11



Cota actual: L/23/2/4 - 21.8

Cota original: 227

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0064

Título: "Jornal do Médico" e "O médico" (jornal)

Datas de produção: 1941-02-01 / 1966-04-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com os periódicos indicados no título, ambos com sede no Porto.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 26.3

Cota original: 223

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0065

Título: Direcção Geral de Saúde - Oficial

Datas de produção: 1929-05-07 / 1989-03-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 1 cartão inserido num envelope de pequenas dimensões, assim como um 
envelope contendo diversos exemplares de formulário impresso para atestado médico (em branco) e outro 
envelope contendo 3 formulários impressos (apenas um está preenchido).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a DGS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 26.11

Cota original: 49

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0067

Título: Dirrecção Geral Assistência - Assuntos antigos e circulares

Datas de produção: 1929-04-23 / 1975-02-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Direcção-Geral da Assistência Social. Consiste em correspondência 
trocada e alguns documentos internos; reporta-se maioritariamente a actividades da LPPS, mas também a 
assuntos de funcionamento da LPPS (recepção de subsídios).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.9

Cota original: 75-D.G.A.

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0068

Título: "Bolsa do Livro"

Datas de produção: 1943-10-09 / 1946-04-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com "A Bolsa do Livro", de Lisboa (trata-se de uma sociedade de depósito e 
distribuição de publicações, entre outros serviços relacionados com edição). Consiste em correspondência 
trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 26.10

Cota original: 226

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

225/438

Catálogo2019-04-11



Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0092

Título: Jornais diários - Porto e Lisboa

Datas de produção: 1942-12-18 / 1993-03-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversos periódicos de Lisboa e Porto. Contém correspondência trocada e 
recortes de jornais, organizados por separadores.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 7.3

Cota original: 129

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0098

Título: Institutos - Oficial

Datas de produção: 1929-05-25 / 1987-03-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um cartão solto inserido num envelope de pequenas dimensões, e ainda 
um par de maços, cada um deles agregado por agrafo, dentro de um outro envelope.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversas entidades com designação "instituto" (e ainda o "Círculo Gomes 
de Sá", do Porto). Contém sobretudo correspondência trocada, organizada por separadores, e ainda alguns 
documentos internos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 8.3

Cota original: 45

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:12 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0099

Título: Hospitais - Oficial

Datas de produção: 1930-05-20 / 1984-05-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um cartão solto inserido num envelope de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversas entidades hospitalares nacionais (hospitais, casas de saúde, 
misericórdias, e ainda a Zona Hospitalar Norte). Contém sobretudo correspondência trocada, organizada por 
separadores, e outros documentos (legislação, artigos).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 7.4

Cota original: 42

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0104

Título: Regiões militares

Datas de produção: 1931-03-02 / 1934-06-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com os comandos das diversas regiões militares. Organizado por separadores. 
Inclui uma brochura impressa, contendo a lista das unidades militares (incluindo GNR e Guarda Fiscal), em 
data indeterminada (1930's).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 9.4

Cota original: 100

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0109

Título: Jornais
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Datas de produção: 1931-10-30 / 1993-01-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 2 fls. soltas inseridas num envelope de pequenas dimensões (no separador 
"Vários assuntos").

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversos periódicos regionais (incluindo Macau). Inclui listagens diversas 
de periódicos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 11.6

Cota original: 129

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na capa constava ainda a indicação: "Ver 
pasta n.º 9".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0112

Título: Impressos estranhos à Liga - Vários

Datas de produção: 1941-06-09 / 1954-09-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui uma brochura solta ("Linguaphone") e 3 folhetos impressos, inseridos num 
envelope.

Âmbito e conteúdo: Propostas de fornecimento de bens e serviços, solicitações de colaboração em inquérito, convites e circulares 
diversas; inclui ainda recorrentes solicitações de actualização de dados, por parte do "Anuário Comercial de 
Portugal". Consiste em correspondência trocada, incluindo frequentemente brochuras ou folhetos impressos a 
título de anexo. Inclui um segmento que recebeu título e número de processo autónomos ("Higiene da 
alimentação - Francisco C. Soares", n.º 137-A), mas que consiste igualmente em folhetos impressos, e um 
texto dactilografado.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 5.2

Cota original: 137-A

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0114

Título: Cartas que não seguiram

Datas de produção: 1943-06-04 / 1981-06-01
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um envelope contendo 6 fls. soltas, numeradas no ADP (1 envelope vazio 
e 5 fls. de carta).

Âmbito e conteúdo: Conjunto de cartas elaboradas pela LPPS, que não chegaram a ser remetidas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 8.5

Cota original: 217

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:26 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0117

Título: Administração Geral dos Correios e Telégrafos - Isenção de franquia

Datas de produção: 1932-04-04 / 1993-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com os Correios Telégrafos e Telefones - CTT (entidade depois designada 
Correios e Telecomunicações de Portugal). Inclui o processo relativo à obtenção de franquia para as 
publicações da LPPS. A primeira parte do título original extraído da capa não está inteiramente correcta, mas 
foi respeitada.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 11.1

Cota original: 23

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0118

Título: Correspondência interna

Datas de produção: 1926-07-15 / 1946-10-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 3 envelopes de pequenas dimensões, contendo as seguintes fls. soltas: 4 
(n.º 1 a 4) ; 1 (n.º 5) ; 2 (n.º 6 e 9) ; 1 (n.º 7) ; 1 (n.º 8). Inclui ainda um par de envelopes ainda cerrados, um 
dos quais solto.
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Âmbito e conteúdo: Colecção de correspondência dirigida ao dr. António Emílio de Magalhães, enquanto director da LPPS 
(embora parte da correspondência pareça ter natureza pessoal). Organizada por separadores 
(correspondentes).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 30.3

Cota original: 50

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0119

Título: Elucidário de correspondência expedida (notícias para os jornais, rádio e convites para conferências da Liga)

Datas de produção: 1928-10-11 / 1948-11-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Duplicados de correspondência enviada para jornais diversos, para efeito de divulgação de actividades de 
LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 11.3

Cota original: 15

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0120

Título: Correspondência com jornais - Oficial

Datas de produção: 1928-05-28 / 1931-03-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada com jornais diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 8.4

Cota original: 9
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Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0121

Título: Correspondência variada

Datas de produção: 1966-12-22 / 1990-03-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada com dois contribuintes da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 30.4

Cota original: 134/AF

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0122

Título: Boas festas e agradecimentos

Datas de produção: 1965-11-11 / 1993-12-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida: felicitações de fim de ano e outras festevidades.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 7.1

Cota original: 234-B

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0123

Título: Diversos louvores dimanados da Liga - Oficial

Título paralelo: (Na lombada:) Louvores emanados da Liga

Datas de produção: 1929-09-16 / 1930-11-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Duplicados de diversos ofícios da LPPS, dirigindo louvores a outros tantos particulares.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 30.7

Cota original: 8

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0125

Título: Felicitações da Liga de Profilaxia e respectivos agradecimentos

Datas de produção: 1964-01-16 / 1992-09-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 4 fls. soltas, sem data (título: "Medicina preventiva").

Âmbito e conteúdo: Duplicados de cartas remetidas pela LPPS a diversos, dirigindo felicitações, louvores e agradecimentos aos 
destinatários. Inclui alguma correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 5.5

Cota original: 111-C

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:35 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0143

Título: Casa do Infante

Datas de produção: 1942-06-20 / 1959-10-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui uma brochura solta de grandes dimensões, inserida dentro de um 
envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à iniciativa da LPPS (associada ao jornal "Comércio do Porto" e à "Comissão D. Henrique" 
da Sociedade de Geografia de Lisboa) no sentido de ser adquirida pelo Estado a Casa do Infante. Consiste 
em correspondência trocada, organizada por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.12

Cota original: 132

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na capa: "Ver pasta 27".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0144

Título: Dr. Marcello Caetano e dr. Eugénio Tropa

Datas de produção: 1943-05-04 / 1943-07-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta inserida num envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com as personalidades mencionadas no título. Consiste em correspondência 
trocada (em parte na forma de fotocópias). Inclui informações sobre a proposta de lei sobre o Estatuto da 
Assistência Social, de 1943.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (irregular)

Cota actual: L/23/3/3 - 14.16

Cota original: 216

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0145

Título: Governadores civis de diversas terras do país - Oficial
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Datas de produção: 1929-02-20 / 1947-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui duas fls. soltas, inserida noutros tantos envelopes (no separador "GC 
Lisboa").

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com os governadores civis. Consiste em correspondência trocada, organizada 
por separadores; inclui ainda algumas listagens de governadores civis, entre 1939 e 1947.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.15

Cota original: 41

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0146

Título: Freguesias do Porto e Lisboa - Documentos oficiais - Oficial

Datas de produção: 1928-10-13 / 1993-05-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com as juntas de freguesia do Porto e Lisboa. Consiste em correspondência 
trocada, organizada por separadores.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.9

Cota original: 40

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0154

Título: Felicitações da Liga de Profilaxia e respectivos agradecimentos - Desde Março 1949 até Dezembro 1963

Datas de produção: 1949-01-07 / 1964-01-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência contendo felicitações emitidas pela LPPS, a diversos indivíduos e instituições, e 
reportando-se a diversos contextos, assim como as respectivas respostas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: L/23/3/1 - 6.1

Cota original: 111-B

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0157

Título: Legações e consulados - Oficial

Datas de produção: 1925-03-24 / 1990-01-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um cartão solto inserido num envelope de pequenas dimensões (in 
"Panamá").

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas legações estrangeiras em território nacional. Consiste em 
correspondência trocada, organizada por separadores (correspondentes a países); inclui diversas referências 
a relatórios e afins, que foram arquivados nos processos temáticos competentes.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 3.3

Cota original: 57

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Ger (alemão) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0158

Título: Correspondência com sociedades nacionais, asilos e casas de caridade, etc.

Datas de produção: 1927-09-01 / 1993-11-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um envelope de grandes dimensões, contendo diversos cartazes de 
divulgação (anos 1990's).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com várias associações, nomeadamente de beneficência e afins: Sociedade 
Protectora dos Animais, Liga Anti-Alcoólica Portuguesa, União das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social etc.; mas também Ateneu Comercial do Porto, Liga dos Combatentes da Grande Guerra etc.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 3.1

Cota original: 10

Cota antiga: Caixa 20
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0162

Título: Felicitações dimanadas da Liga de Profilaxia e respectivos agradecimentos - Desde Janeiro 1934 até Dzembro 
1939

Datas de produção: 1929-05-25 / 1939-10-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 2 fls. soltas inseridas noutros tantos envelopes de pequenas dimensões.

Âmbito e conteúdo: Duplicados de cartas remetidas pela LPPS a diversos, dirigindo felicitações, louvores e agradecimentos aos 
destinatários. Inclui alguma correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/1 - 3.2

Cota original: 111

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0163

Título: Felicitações dimanadas da Liga de Profilaxia e agradecimentos respectivos - Desde Janeiro 1940 até 
Setembro 1948

Datas de produção: 1940-01-26 / 1948-09-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 4 cartões de visita soltos, inseridos noutros tantos envelopes.

Âmbito e conteúdo: Duplicados de cartas remetidas pela LPPS a diversos, dirigindo felicitações, louvores e agradecimentos aos 
destinatários. Inclui alguma correspondência recebida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 12.2

Cota original: 111-A

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0202

Título: Dr. Jaime Robalo Cardoso

Datas de produção: 1928-10-03 / 1930-02-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com o Inspector da Sanidade Pecuária.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 2.7

Cota original: 76

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Rasurado na capa: "Dr. Afonso Perdigão".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0204

Título: Ludgero Malheiro

Datas de produção: 1934-10-10 / 1938-06-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui par de envelopes contendo fls. soltas: fls. n.º 1 a 3 no 1º envelope, e 4 a 
11 no 2º.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com Ludgero Malheiro (promotor particular de acções de filantropia no Porto).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 9.5

Cota original: 179

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:47 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0206

Título: Ferreira da Costa

Datas de produção: 1944-02-13 / 1954-03-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui dois cartões soltos, inseridos em envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o escritor e jornalista Ferreira da Costa.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 2.4

Cota original: 225

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0215

Título: Várias pessoas

Título paralelo: (Na lombada:) Correspondência de pessoas influentes

Datas de produção: 1943-04-14 / 1952-07-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência com diversos indivíduos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 12.12

Cota original: 151-A

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0225

Título: Estudantes protegidos pela Liga - Giptão Rudolfo Sanches e Maria Flora

Datas de produção: 1942-10-28 / 1970-05-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a um par de estudantes subsidiados pela LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 1.2

Cota original: 228

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0228

Título: Director Geral da Estatística

Datas de produção: 1928-09-03 / 1941-07-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a assuntos de estatística. Inclui correspondência trocada com o 
Director-Geral de Estatística.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L

Cota original: 91

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0231

Título: Correspondência (diversos)

Datas de produção: 1927-07-23 / 1949-11-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui diversas fls. soltas, inseridas em envelopes: 1 (n.º 1); 2 fls. (n.º 2 e 3); 1 fl. 
cada: n.º 4 a 14; 3 fls. (n.º 15 a 17); 2 (n.º 18 e 19); 1 fl. cada (n.º 20 a 27); 2 (n.º 28 e 29).

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência com diversos, sobre temas variados (inclui um índice de temas no início, 
porém sem remissivas). Inclui exemplar de carta aberta de Abel Salazar ao reitor da Universidade do Porto 
(sem data).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 17.4
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Cota original: 36

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0233

Título: Assembleia Nacional / Deputados e outros subsecretários

Datas de produção: 1938-03-02 / 1970-10-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas individualidades e órgãos do poder político (para além dos 
indicados no campo Título, ainda: Câmara Corporativa, Secretaria-Geral da Presidência da República etc.). 
Consiste principalmente em correspondência trocada, inclui recortes de jornais e listas de membros de 
organismos (p. ex., ministros em Julho 1938, deputados à AN em diversas datas).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/3 - 17.6

Cota original: 36-A

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0235

Título: Cópias de documentos confidênciais

Datas de produção: 1929-01-16 / 1943-11-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo cópias de diversas cartas e ofícios, com temas muito variados (desde a promoção 
económica e social de Moçambique, a denúnica de carimbos falsos). Algumas não incluem assinatura; as que 
estão assinadas, ou que permitem inferir alguma informação sobre o autor pelo seu conteúdo, não são 
inequivocamente da autoria da LPPS. Contexto de produção desconhecido.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (irregular)

Cota actual: L/20/2/4 - 22.6

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 18
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0254

Título: Obra da Liga

Título paralelo: (Na lombada:) Acção da Liga

Datas de produção: 1935-04-12 / 1975-05-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, relativa a descrição da história, objectivos e projectos da 
LPPS por parte da própria Liga, em contextos variados (p. ex., em resposta a inquérito do Instituto da Alta 
Cultura).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 24.2

Cota original: 177

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês) ; Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0291

Título: Bibliotecas

Datas de produção: 1929-10-01 / 1992-07-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a assuntos diversos relacionados com bibliotecas (sobretudo remessa de publicações 
próprias da LPPS e recepção de publicações alheias). Inclui uma lista de bibliotecas portuguesas em 1974 
(inventariadas pelo Instituto de Alta Cultura) e outra em 1938.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 22.1

Cota original: 46

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0292

Título: Biblioteca Pública do Porto e VN Gaia

Datas de produção: 1929-10-18 / 1948-04-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com as bibliotecas públicas referidas no título. Inclui alguma correspondência 
trocada com a Câmara Municipal do Porto. Inclui informações estatísticas da BPMP, algumas manuscritas. 
Inclui ainda alguma correspondência trocada com diversos, recolhendo informações sobre técnicas de 
desinfecção de livros (na perspctiva da saúde pública).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/4 - 23.3

Cota original: 46-A

Cota antiga: Caixa 10

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0302

Título: Centros de Profilaxia da Velhice / Dr. Paulo Cantos

Datas de produção: 1954-05-29 / 1966-06-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade mencionada no título (cujo secretário-geral era o dr. Paulo de 
Cantos). Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 29.6

Cota original: 249

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:22:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0303

Título: Câmara Municipal do Porto - Desde Janeiro 1949

Datas de produção: 1949-03-15 / 1986-09-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um macete de 10 fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a CMP. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 10.4

Cota original: 44-A

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0304

Título: Câmara Municipal do Porto

Datas de produção: 1928-07-21 / 1993-12-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a CMP. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 29.2

Cota original: 44

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0305

Título: Governador Civil do Porto - Oficial

Datas de produção: 1928-08-13 / 1993-08-09
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um cartão solto dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o governador-civil do Porto. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 29.1

Cota original: 34

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0306

Título: Presidência da República (36-A) / Presidência do Conselho (36-A) / Ministérios

Datas de produção: 1929-01-24 / 1991-03-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel. Inclui diversas fls. soltas dentro de envelopes: 1 cartão (n.º 1); macete de 22 fls. 
(n.º 2-23); 1 fl. (n.º 24).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversos ministérios e com a Presidência da República. Consiste em 
correspondência trocada. 

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: 36-A / 36 (vd. Título)

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0318

Título: "Cimentos" - Federação das Caixas de Previdência - Leiria

Datas de produção: 1942-11-03 / 1943-10-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à difusão por parte da LPPS, do relatório de actividades e prestação de contas da federação 
referida no título.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.6
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Cota original: 204

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0320

Título: Juntas Gerais dos Distritos

Datas de produção: 1929-05-24 / 1933-10-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas Juntas Gerais de Distrito. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L

Cota original: 95

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0321

Título: Grémios: Grémio Livre dos Funcionários Republicanos do Norte

Datas de produção: 1931-06-05 / 1940-08-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversos grémios (associações profissionais). Consiste em correspondência 
trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.5

Cota original: 95

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0322

Título: Associações religiosas / Associação Cristã da Mocidade

Datas de produção: 1931-07-27 / 1933-06-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Associação Cristã da Mocidade, no Porto. Consiste em correspondência 
trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.4

Cota original: 127

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0324

Título: Federação dos Amigos da Escola Primária

Datas de produção: 1928-12-20 / 1959-03-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a federação mencionada. Consiste em correspondência trocada com 
diversos e diversas minutas ou cópias de textos para artigos, conferências ou afins.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.8

Cota original: 96

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:56 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0328

Título: Associações comerciais e industriais

Datas de produção: 1931-12-16 / 1945-08-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas associações comerciais e industriais nacionais (incl. Angola).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.12

Cota original: 138

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0329

Título: Autoridades eclesiásticas

Datas de produção: 1929-09-28 / 1940-11-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas autoridades eclesiásticas nacionais. Inclui lista de bispos e 
arcebispos nacionais em 1938 e 1940.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.9

Cota original: 77

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0330

Título: Colégio Português (já extinto) & Grupo de Estudos Brasileiros

Datas de produção: 1942-12-08 / 1946-05-10
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o Grupo de Estudos Brasileiros do Porto. Contém ainda minutas de cartas 
relativas a jantar de confraternização de antigos alunos do Colégio Português.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 5.7

Cota original: 207

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0331

Título: Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (Lisboa)

Datas de produção: 1945-06-15 / 1947-06-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.3

Cota original: 211-B

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0332

Título: Organização Nacional da Defesa da Família

Datas de produção: 1944-05-29 / 1948-05-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título (e Instituto de Assistência à Família). Consiste 
em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 6.6
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Cota original: 163-F

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0338

Título: Revistas

Datas de produção: 1934-06-27 / 1990-07-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas revistas, e algumas emissoras de rádio. Consiste em 
correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 5.1

Cota original: 129-C

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0339

Título: Jornal "Actualidades" - 3

Datas de produção: 1968-04-13 / 1970-08-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a notícias publicadas no jornal referido, envolvendo directa ou indirectamente a LPPS. 
Consiste em correspondência trocada com diversos e em recortes de jornais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2 - 7.11

Cota original: 159-A

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0340

Título: Jornais n.º 2

Datas de produção: 1943-07-02 / 1993-01-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversos jornais e afins. Consiste em correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 5.2

Cota original: 129-A

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0341

Título: Jornais 3ª

Datas de produção: 1959-07-15 / 1993-01-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui 3 fls. soltas (2 fls. e 1 cartão) dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversos jornais e afins. Consiste em correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 6.1

Cota original: 129

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:15 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0352

Título: Associações científicas - Correspondência

Datas de produção: 1934-11-26 / 1938-07-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); macete de 13 fls. (n.º 2-14); 1 fl. 
(n.º 15); 1 fl. (n.º 16); 1 fl. (n.º 17); 1 fl. (n.º 18); 2 fls. (n.º 19-20); 1 fl. (n.º 21); 9 fls. (n.º 22-30); 1 fl. (n.º 31).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com algumas associações científicas (Sociedade Portuguesa de Geografia - 
relativa a campanha de Intercâmbio Escolar - e Associação Portuguesa do Frio); inclui alguma 
correspondência trocada com o Secretariado Nacional de Propaganda. Consiste em correspondência trocada 
e alguns folhetos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 1.3

Cota original: 27

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0353

Título: Álvaro A. Sacadura Costa, Lisboa

Título paralelo: (Título complementar na lombada:) Angariação de anúncios de Lisboa

Datas de produção: 1941-12-11 / 1942-01-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 3 fls. soltas dentro de outros tantos envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento entre a LPPS e o seu angariador de publicidade em Lisboa. Consiste em 
correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 25.3

Cota original: 27

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0358
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Título: Revistas médicas e veterinárias

Datas de produção: 1932-01-11 / 1971-07-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 2 fls. soltas inseridas em envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com diversas revistas de temática médica e veterinária; trata de assianturas, 
colaborações, permutas etc. Consiste em correspondência trocada, e na minuta de um artigo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5-27.4

Cota original: 140

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0372

Título: Correspondência com sociedades estrangeiras

Datas de produção: 1928-07-16 / 1959-08-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com sociedades estrangeiras (excepto de língua espanhola), de funções 
semelhantes às da própria LPPS. Consiste em correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/5 - 28.1

Cota original: 11

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0373

Título: Correspondência com sociedades estrangeiras

Datas de produção: 1928-07-16 / 1959-08-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com sociedades estrangeiras (excepto de língua espanhola), de funções 
semelhantes às da própria LPPS. Consiste em correspondência trocada.

252/438

Catálogo2019-04-11



Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: 11

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0398

Título: Conferências de S. Vicente de Paulo

Datas de produção: 1949-01-15 / 1976-01-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a instituição indicada no título. Inclui correspondência trocada com terceiros.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/2 - 11.2

Cota original: 121-B

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo indicado no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:24:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0445

Título: Cópias de cartas

Datas de produção: 1942-05-26 / 1952-04-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo cópias de cartas de, ou para, António Alberto de Almeida Pinheiro, tratando de assuntos 
comerciais e financeiros. Não é clara o contexto de produção, nem a sua ligação com a LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 4.6

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 24
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:06 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0469

Título: Clube Fenianos Portuenses

Datas de produção: 1928-02-00 / 1987-12-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com o Clube dos Fenianos. Consiste em correspondência trocada. Inclui uma 
relação de conferências da LPPS proferidas nesse espaço, datada de 1944-04-20, assim como diversos 
folhetos impressos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 20.2

Cota original: 64-A

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0471

Título: Processo de relacionamento com diversas associações

Datas de produção: 1929-05-31 / 1987-08-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas entidades, descrita na capa: "Liga Portuguesa dos 
Direitos do Homem / Liga Portuguesa Abolicionista / Liga Anti-Alcoólica Portuguesa / Sociedade Naturista 
Portuguesa / Instituto de Higiene Natural / Liga Anti-Tabagista / Associação Protectora dos Diabéticos Pobres / 
Instituto Português de Oncologia / Liga Universitária de Acção Social (Hermes Martins G. Botto) / Liga dos 
Bombeiros Portugueses / Liga de Defesa e Propaganda da Colónia de Moçambique" ; está rasurada na capa: 
"Liga Profilaxia da Cegueira". Na maior parte dos casos, trata-se de entidades com as quais a LPPS teve 
apenas contacto isolado ou esporádico; porém, existe processo de relacionamento autónomo para algumas 
das entidades aqui listadas. No interior do processo, existe correspondência trocada com entidades que não 
constam da lista (Liga Portuguesa de Reumatologia, Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas etc.). 
Inclui folhetos impressos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 18.8

Cota original: 87-A
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Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0495

Título: Processos de correspondência com diversos

Datas de produção: 1962-12-21 / 1968-08-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência trocada com diversos: Maria João Vasconcelos, (secretária-geral da Fundação 
Raquel e Martín Sain, dedicada à beneficência dos cegos); Isaura Correia Santos; Isaura Gomes Moreira; 
Nina Marques Pereira (pianista); Orlando Valdez dos Santos; Paulo de Cantos (gerontologista); Manuel Pinho 
Rocha (médico); Remo de Noronha (médico); Rodrigo de Sá Nogueira (médico); Sofia Agrebom; Virgínia da 
Luz; Yolanda Sanson. Algumas destas sequências constituem correspondência pessoal de António Emílio de 
Magalhães.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 25.3

Cota original: 12-B

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; o título indicado nesta UI ("Cinema"), assim 
como o número original de processo ("12-B"), não correspondem ao conteúdo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0504

Título: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos

Datas de produção: 1929-08-30 / 1934-01-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 9 fls. dentro de outros tantos envelopes (n.º 
1, 3 e 5 a 11); 2 fls. noutros tantos envelopes (n.º 3 e 4 e 12 e 13).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos (dr. Américo Pires de Lima, Raul 
de Caldevilla e outros).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 25.10

Cota original: 8

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:19 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0505

Título: Caminhos de ferro : reclamações

Datas de produção: 1929-11-23 / 1945-12-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e as empresas CP (Caminhos de Ferro), 
Companhia Carris de Ferro do Porto e Caminhos de Ferro da Beira Alta (correspondência relativa a 
reclamações apresentadas pelo primeiro).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 31.8

Cota original: 26

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0510

Título: Correspondência recebida de diversos

Datas de produção: 1934-11-22 / 1946-05-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. inseridas em envelopes: 8 fls. inseridas noutros tantos envelopes (n.º 1, 
2, 5 a 7, 10, 13 e 14); 2 fls. distribuídas por 4 envelopes (n.º 3 e 4, 8 e 9, 11 e 12, 19 e 20); 4 fls. num envelope 
(n.º 15 a 18).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 20.6

Cota original: 20

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0511

Título: Correspondência recebida de diversos

Datas de produção: 1927-05-09 / 1938-07-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Tem fls. soltas: 10 fls. dentro de outros tantos envelopes (n.º 1 a 10) e ainda 2 
fls. num envelope (n.º 11 e 12).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 25.8

Cota original: 19

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0512

Título: Correspondência recebida do Bank of London & South America Ltd. (Rio de Janeiro)

Datas de produção: 1947-05-27 / 1953-03-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da filial no Rio de Janeiro do banco mencionado, endereçada a António Emílio de 
Magalhães, e relativa a contas do mesmo nesse banco.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 20.9

Cota original: 18-A

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0514

Título: Correspondência trocada com diversos
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Datas de produção: 1931-03-12 / 1946-11-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 7 fls. soltas dentro de outros tantos envelopes (n.º 1 a 7).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos. Inclui recibos e afins, relativos a 
prováveis parentes do mesmo.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 33.8

Cota original: 16

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0517

Título: Correspondência trocada com diversos

Datas de produção: 1934-10-04 / 1949-05-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas: 4 fls. soltas num envelope (fls. n.º 19-22); 3 fls. soltas num 
envelope (n.º 31-33); outros 3 fls. soltas num envelope (n.º 5 a 7); 2 fls. soltas num envelope (n.º 8 e 9); 24 fls. 
soltas noutros tantos envelopes (n.º 1 a 6, 10 a 18 e 23 a 30).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 31.3

Cota original: 52

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0518

Título: Correspondência trocada com diversos

Datas de produção: 1927-05-25 / 1951-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 7 fls. soltas inseridas noutros tantos envelopes (n.º 1 a 3 e 6 a 9), e 4 fls. 
inseridas em 2 envelopes (n.º 4 e 5, e 10 e 11).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos (incluindo vários 
correspondentes brasileiros ou residentes no Brasil).
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Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 20.4

Cota original: 8-A

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0519

Título: Paulino Ferreira

Datas de produção: 1933-03-07 / 1933-03-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do dr. Paulino Ferreira (dirigida ao dr. António Emílio de Magalhães); consiste num 
par de cartas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/5 - 25.1

Cota original: 27

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0521

Título: Correspondência trocada com diversos

Datas de produção: 1932-09-12 / 1952-02-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas inserida em envelopes: 14 fls. noutros tantos envelopes (n.º 1-5, 
8-13, 19 e 20); 2 fls. num envelope (n.º 6 e 7); 4 fls. num envelope (n.º 14-18).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6 - 33.9

Cota original: 2

Cota antiga: Caixa 22
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0539

Título: Comissariado do Desemprego

Datas de produção: 1932-11-14 / 1939-08-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a delegação no Porto do Comissariado do Desemprego. Trata sobretudo de 
assuntos de assistência a desempregados, inclui pedidos de assistência por parte de vários indivíduos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 24.7

Cota original: 186

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:23 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0540

Título: Questão da electricidade entre o dr. Alfredo de Magalhães e eng. Ezequiel de Campos

Datas de produção: 1932-11-14 / 1992-07-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à polémica pública entre as individualidades referidas no título, a respeito da electrificação 
da cidade do Porto (transcrições de artigos, desenho, relatórios). Inclui ainda uma sequência de 
correspondência trocada com a EDP, relativa a anomalias na facturação de consumo de elctricidade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5 - 27.5

Cota original: 187-A

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0595

Título: Instituto de Orientação Profissional

Datas de produção: 1929-10-15 / 1976-10-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos, sobre a intervenção da LPPS na criação de uma 
delegação no Porto do Instituto de Orientação Profissional. Inclui uma sequência de correspondência trocada 
com o Instituto de Orientação Profissional, assim como sequências trocadas com outras entidades (câmaras 
municipais, jornais, Ministério da Educação etc.).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 22.3

Cota original: 238-C

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0597

Título: Associações patrióticas e humanitárias

Datas de produção: 1932-10-14 / 1993-07-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui um par de fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas associações de natureza variada (sendo as primeiras 
enquadráveis nos termos da capa: Liga dos Combatentes, Legião Portuguesa). Inclui um exemplar de um 
edital e outros cartazes de divulgação pública de actividades da Legião Portuguesa.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 22.2

Cota original: 154

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 5/26/2017 12:54:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0599

Título: Associações Académicas

Datas de produção: 1943-03-03 / 1962-06-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas associações académicas e com o orfeão da universidade 
do Porto.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 22.5

Cota original: 209

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0600

Título: Cruz Vermelha

Datas de produção: 1928-06-03 / 1961-11-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas delegações nacionais da Cruz Vermelha, e com a sua 
sede em Genebra. Inclui sequências de correspondência trocada com diversas delegações da Cruz Vermelha 
Portuguesa.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.2

Cota original: 116

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Eng (inglês) ; Spa (espanhol) ; Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

Cartazes japoneses

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:37 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0601

Título: Casa dos Pescadores da Afurada / Junta Central da Casa dos Pescadores

Datas de produção: 1942-07-11 / 1956-08-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui um par de fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversos relativa a assuntos da Casa dos Pescadores da Afurada. 
Inclui diversas petições com abaixo-assinado, recebidas dessa entidade. Inclui correspondência trocada com 
a Junta Central da Casa dos Pescadores.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.5

Cota original: 201

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0603

Título: "A voz do operário"

Datas de produção: 1938-03-05 / 1968-09-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui fls. soltas inseridas em envelopes: 1 fl. (n.º 1), 1 fl. (n.º 2) e um par de 
postais ilustrados (n.º 3 e 4).

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com a sociedade "A Voz do operário" e com a "Federação das Sociedades de 
Educação e Recreio". Consiste maioritariamente em correspondência trocada com essas entidades e 
respectivos dirigentes. Inclui alguns exemplares de publicações e brochuras impressas, e um par de 
fotografias de 1948 (uma delas tirada dentro das instalações da LPPS) dentro de um álbum.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.4

Cota original: 214

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0604

Título: Fundação da Casa de Bragança

Datas de produção: 1945-12-31 / 1969-03-13
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui uma fotografia (n.º 1) inserida num envelope de pequenas dimensões, e 
um conjunto de 3 fotografias de tamanho A5 (n.º 2 a 4).

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade mencionada. Inclui alguns exemplares de publicações impressas 
(exemplares das publicações "Vida rural" e "Flama"), e fotografias.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.7

Cota original: 267

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0605

Título: Association pour le Bien des Aveugles / Union Centrale Suisse pour le Bien des Aveugles

Datas de produção: 1952-12-10 / 1963-01-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com as entidades mencionadas no Título (ambas com sede em Genebra, 
Suíça).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.6

Cota original: 11-D

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0606

Título: Associações de assistência e previdência - 2ª

Datas de produção: 1930-07-02 / 1991-05-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui um trio de cartões soltos, dentro de um envelope.
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Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversas entidades de assistência nacionais (O Lar do Comércio, 
Associação Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas, Obra de Protecção e Assistência à 
Maternidade e Infância de Leiria, Assistência Domiciliária a Doentes Pobres etc.), e ainda com a Junta de 
Privíncia de Trás-os-Montes e Alto Douro. Consiste em correspondência trocada, alguns impressos 
(brochuras, folhetos, formulários) e ainda alguns documentos internos ("lista de várias instituições hospitalares 
e de assistência").

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 21.3

Cota original: 121

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0610

Título: Escolas e liceus

Datas de produção: 1949-11-25 / 1971-01-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com diversas entidades de ensino público: Liceus Garcia da Orta e D. Manuel II 
(Porto), Escola Feminina de Covelas (Santa Cruz do Douro), Escola Primária de Remoães (Melgaço).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.7

Cota original: 53-A

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0611

Título: Asilos

Datas de produção: 1930-07-11 / 1958-08-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui um macete de 6 fls. soltas inseridas num envelope.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência trocada com diversos asilos e instituições afins de amparo a desvalidos, 
geralmente crianças (Asilo 28 de Maio, Lar das Raparigas, Asilo Portuense de Mendicidade, Associação 
Protectora da Infância etc.). Geralmente tratam de alguma modalidade de assistência prestada pela LPPS a 
essas instituições.
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Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.6

Cota original: 105

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0617

Título: Associações médicas e de classe afins

Datas de produção: 1928-08-11 / 1940-02-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas associações profissionais e afins, relativas a médicos e 
enfermeiros. Inclui uma listagem de "médicos veterinários residentes no país" (c. 1935).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.3

Cota original: 50

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0622

Título: Casa da Imprensa e do Livro / Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto

Datas de produção: 1932-03-26 / 1949-11-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de relacionamento com cada um das instituições mencionadas no título. Consiste em 
correspondência trocada; inclui ainda cópia de uma exposição dirigida ao Presidente do Conselho pela 
AJHLP, sem data (datação crítica: 1950), relativa à liberdade de imprensa e de expressão.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L

Cota original: 146

Cota antiga: Caixa 11
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0624

Título: Direcção Geral da Assistência

Datas de produção: 1964-02-01 / 1988-05-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a DG da Assistência (depois designada DG da Assistência Social). Consiste 
em correspondência trocada, geralmente relativa a definição e regularização de obrigações da LPPS enquanto 
instituição particular de assistência, e também enquanto entidade empregadora.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 23.1

Cota original: 75

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0627

Título: Casa do Distrito do Porto / José de Meireles

Datas de produção: 1944-06-01 / 1954-06-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título. Consiste em correspondência trocada com 
diversos membros do corpo directivo dessa instituição.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.10

Cota original: 211-A

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0628

Título: Prémios (Vale Flor - Fundação)

Datas de produção: 1950-11-21 / 1967-04-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Fundação Vale Flor (Lisboa). Consiste em correspondência trocada com 
essa instituição. Trata especialmente do concurso dessa entidade, destinado a premiar jovens pobres por 
actos de abnegação, bondade etc.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.7

Cota original: 203

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0629

Título: Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo: Exposição "30 anos de cultura portuguesa"

Datas de produção: 1956-03-15 / 1956-06-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à colaboração da LPPS na exposição referida em título (solicitada pelo SNI). Consiste em 
correspondência trocada com essa instituição.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.8

Cota original: 245

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:04 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0632

Título: Santa Casa da Misericórdia do Porto (duplicados)

Datas de produção: 1945-03-27 / 1945-08-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida à SCM do Porto pela LPPS, geralmente solicitando apoio para casos 
concretos de miséria e/ou doença.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.3

Cota original: 212-A

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0633

Título: Ordem dos Médicos

Datas de produção: 1942-03-04 / 1969-05-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a OM (direcção nacional e delegações regionais). Consiste em 
correspondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.2

Cota original: 219

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0635

Título: The Anglo Portuguese Telefone C.ª

Datas de produção: 1937-10-27 / 1994-02-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui um par de exemplares de periódicos soltos.
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Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento entre a LPPS e o seu fornecedor de serviço telefónico (inicialmente a Anglo-
Portuguese Telephone Company, depois a Companhia dos Telefones, e por fim os Telefones de Lisboa e 
Porto - TLP). Consiste em correspondência trocada com diversos, e ainda em um documento interno da 
Companhia dos Telefones.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.5

Cota original: 173

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0636

Título: Fundação Raquel e Martin Sain

Datas de produção: 1961-05-24 / 1967-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título (dedicada a formação e inserção profissional de 
cegos). Consiste em correspondência trocada com diversos, e ainda numa brochura impressa dessa fundação.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.11

Cota original: 202

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0637

Título: Sociedade de Geografia de Lisboa

Datas de produção: 1935-02-06 / 1972-12-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a entidade referida no título. Consiste em correspondência trocada com 
essa entidade, e ainda no texto dactilografado de uma comunicação apresentada nessa sociedade: "Sessão 
de homenagem à LPPS na Sociedade de Geografia de Lisboa" (52 págs., s/d).

Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: L/23/3/5 - 26.12

Cota original: 215

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/014/0669

Título: Rotário Club - Clube Fluvial Portuense - Vários

Datas de produção: 1929-05-07 / 1978-07-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com as entidades mencionadas no título (Rotary Club - de Lisboa e do Porto -, 
Clube Fluvial no Porto, e ainda Auto-Club Médico Português). Consiste em correspondência trocada com 
diversos. Inclui um par de documentos do Rotary Club de Lisboa: exemplar policopiado do relatório e contas 
relativos a 1958/59, e lista de sócios em 1959-04-23. Inclui ainda uma lista de "roupa e calçado oferecido pelo 
Rotary Club do Porto".

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/20/3/1 - 2.1

Cota original: 64

Cota antiga: Caixa ?

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular, danos em algumas fls. por acção animal (ratos?)

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:42 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015

Título: Publicações 

Datas de produção: 1908-06-00 / 2002-03-00

Data da descrição: 5/26/2017 10:57:42 AM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001

Título: Publicações LPPS

Datas de produção: 1928-01-00 / 1993-10-20
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Data da descrição: 5/30/2017 2:30:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0069

Título: Sumário de actividades 1961/62 - 1962/63

Datas de produção: 1962-12-18 / 1965-02-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à publicação e distribuição dos sumários de actividades da LPPS, dos anos indicados no 
título. Consiste em correspondência trocada, e em exemplares de cada uma das publicações impressas 
indicadas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-21.5

Cota original: 247-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0230

Título: A LPPS e as campanhas de profilaxia - em arquivo de papel

Datas de produção: 1930-01-01 / 1950-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel: fls. de papel inseridas em invólucros transparentes individuais.

Âmbito e conteúdo: Conjunto de minutas de textos (artigos, conferências ou afins) relativos a temas de campanha da LPPS. 
Textos manuscritos com abundantes rasuras e correcções, sem datas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-12.1

Cota original: 34

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0232
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Título: Impressos

Datas de produção: 1928-01-00 / 1964-12-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Diversos documentos impressos: opúsculos, editais, cartazes, circulares, recortes de jornais, etc.; inclui 
exemplares de: "Regulamento policial das mulheres toleradas e prostitutas do Distrito do Porto" (PSP 1928); 
"Ficha de investigação médica para os alunos das escolas infantis" relativo à escola infantil n.º 1 no Porto 
(praça da Alegria), ano 1928. Na sua maioria, trata-se de publicações da própria LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-6.5

Cota original: 19

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original). Na capa: "Ver pasta 88".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0244

Título: "O que é o que tem realizado a Liga P. P. Social" / Opúsculos

Datas de produção: 1936-10-08 / 1936-10-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo à elaboração e distribuição do opúsculo identificado no Título. Consiste na minuta desse 
opúsculo (dactilografada, como rasuras e emendas manuscritas) e na listagem das entidades para as quais o 
opúsuclo foi enviado pela LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-22.8

Cota original: 124

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0245

Título: Resumos da obra da Liga até fim de Dezembro de 1935

Datas de produção: 1931-06-30 / 1936-10-08

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Minutas dos relatórios de actividade da LPPS relativas aos seguintes semestres: 2º de 1935, 2º e 1º de 1934, 
2º e 1º de 1933, 2º e 1º de 1932, e ainda um breve relatório relativo ao período 1924 (fundação) - 1931-06-30. 
Fls. dactilografadas com rasuras e emendas manuscritas. Inclui ainda alguns elementos de correspondência 
trocada com diversos, sem coerência aparente, cujo contexto e nexo de acumulação é pouco claro.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-22.7

Cota original: 147

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0253

Título: Resumos da obra da Liga desde Janeiro 1936

Datas de produção: 1936-01-02 / 1963-02-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Minutas dos relatórios de actividade da LPPS relativas aos seguintes semestres: 2º e 1º de 1940, 2º e 1º de 
1939, 2º e 1º de 1938, 2º e 1º de 1936. Fls. dactilografadas com rasuras e emendas manuscritas. Inclui 
brochuras impressas e um recorte de jornal.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-10.2

Cota original: 147-B

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0255

Título: Impressos da Liga

Datas de produção: 1935-05-29 / 1981-10-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de exemplares de circulares da LPPS, destinadas a contribuintes, autarquias e outros. Inclui um 
ofício dirigido ao Ministro do Interior (1935).

Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: L/23/1/3-14.1

Cota original: 19-A

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0308

Título: Impressos da Liga

Datas de produção: 1941-00-00 / 1970-05-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a difusão de publicações da LPPS. Consiste em exemplares de brochuras da LPPS e em 
correspondência trocada. 

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/5-29.5

Cota original: 19-A

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0354

Título: Publicações à cobrança - Desde Janeiro 1967

Datas de produção: 1967-02-06 / 1993-10-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo às vendas (à cobrança) de publicações da LPPS. Consiste em correspondência trocada, 
sobretudo com livreiros e afins.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-29.4

Cota original: 123

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0357

Título: "Estimemos a nossa polícia"

Datas de produção: 1962-12-08 / 1963-02-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Exemplares de diversos jornais nacionais, contendo o artigo indicado no título (por vezes com pequenas 
variantes), assinado "LPPS".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/2-8.1

Cota original: 2

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0371

Título: Arquivos LPPS: O professorado primário; Obras de protecção à família e mães solteiras; Em defesa dos 
caminho-de-ferro, telégrafos, telefones e eléctricos; Contra os maus hábitos de higiene nos eléctricos; O 
escarrar e cuspir para o chão

Datas de produção: 1941-01-00 / 1952-02-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de folhetos impressos da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-27.5

Cota original: 20

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0587

Título: Publicações próprias LPPS - Entre!... Explore! Recorde!

Datas de produção: 1928-05-00 / 1963-11-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de folhetos impressos e recortes de jornais diversos, contendo textos da LPPS relativos a algumas 
da suas campanhas ("Pé descalço", defesa da higiene em casa, e protecção das crianças contra acidentes). 
Inclui ainda um texto manuscrito sobre o perigo das doenças propagadas por ratos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-6.9

Cota original: 31

Cota antiga: Caixa 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:28:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0670

Título: Publicações antigas LPPS - 80 anos / Entre, folheie... e eduque-se!...

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x24x3. Papel. Originalmente inserida numa pasta de plástico com "micas" integradas.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a temas diversos. Em fls. dactilografadas não datadas, 
algumas com rasuras e anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/3/2-10.6

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0671
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Título: Publicações próprias da LPPS ao longo da sua actividade em prol do bem comum!... / Entre... e folheie!...

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x24x3. Papel. Originalmente inserida numa pasta de plástico com "micas" integradas.

Âmbito e conteúdo: Textos de artigos destinados a publicação, relativos a temas diversos (alimentos, conselhos de saúde, 
protecção às crianças, cinemas e moral). Em fls. dactilografadas não datadas, algumas com rasuras e 
anotações manuscritas.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/3/2-10.7

Cota original: -

Cota antiga: Caixa ?

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0672

Título: Arquivo LPPS antigos

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x24x3. Papel. Originalmente inserida numa pasta de plástico com "micas" integradas.

Âmbito e conteúdo: Textos diversos, sendo alguns de artigos destinados a "emissão radiofónica", relativos a temas variados 
(actualidade política, literatura, poesia). Em fls. dactilografadas não datadas, algumas com rasuras e 
anotações manuscritas; inclui alguns manuscritos e um impresso.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/3/2-11.5

Cota original: -

Cota antiga: Caixa ?

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom (algumas fls. dobradas)

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0763

Título: Alface

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 28x22x0,5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Contém diversos exemplares de um texto da LPPS sobre as propriedades da alface, em fls. dactilografadas.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.12

Cota original: 20

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 1:19:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0764

Título: Mendigos

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos exemplares de um texto da LPPS sobre a situação dos mendigos, em fls. dactilografadas.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.13

Cota original: 21

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 1:26:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0765

Título: Cancro ou tumor maligno

Datas de produção: 1928-01-01 / 1971-02-12

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém exemplares de diversos textos sobre o cancro, em fls. dactilografadas. Um desses textos é da autoria 
do dr. Guido Cabral, os restantes são da LPPS; alguns têm correcções e rasuras manuscritas. Inclui ainda um 
recorte de jornal sobre o mesmo tema (óbito de um oncologista), de 1971.

Cota actual: L/23/2/3-13.6

Cota original: 5

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 1:39:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0766

Título: Necessidade do ensino de higiene nas escolas. Decálogo da juventude. Mandamentos da saúde. - Conceitos

Datas de produção: 1939-02-25 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Textos de autoria da LPPS, em folhas dactilografadas, e recorte de jornal, sobre os temas indicados no título.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 13.5

Cota original: 58

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 2:49:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0767

Título: Conselhos às mães. Nervosismo, doença da moda. Anemia. Doentes com edemas. A furunculose. As 
doenças de pele.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, e ainda uma brochura impressa (impressa em 1930-
01-28).

Cota actual: L/23/2/3 - 13.4

Cota original: 50

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 4/10/2019 2:55:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0768

Título: A vida. Arte de conservar a saúde. A doença.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.8

Cota original: 4

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:08:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0769

Título: Diversos

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.7

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:11:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0770

Título: Hereditariedade. A doença e a hereditariedade. Paludismo. Evolução das doenças.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.9
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Cota original: 47

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:12:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0771

Título: Água. Banho.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.10

Cota original: 23

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:15:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0772

Título: Febre carbunculosa, sua transmissão à espécie humana. Mal rubro. - Pecuária

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 13.11

Cota original: 13

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

282/438

Catálogo2019-04-11



Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:16:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0773

Título: Acidentes oculares. Conselhos médicos. Cuidados com os olhos dos recém-nascidos.

Datas de produção: 1944-01-01 / 1949-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, destinados a publicação. Inclui uma relação da 
publicação de cada um desses textos na imprensa.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.8

Cota original: 57

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:18:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0774

Título: Higiene do solo. O solo e a salubridade. Instalações sanitárias.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.9

Cota original: 53

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:23:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0775

Título: Azeitonas. Açúcar. LPPS. Os ovos. Abóbora.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.10

Cota original: 11A

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:25:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0776

Título: Escravos de venenos euforísticos. O demónio da humanidade. Os vícios. A toxicomania.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos da LPPS em fls. dactilografadas, destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.11

Cota original: 61

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:30:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0777

Título: Artigos de vários autores

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação. Inclui sumário 
manuscrito na primeira folha.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.6

Cota original: 32A

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:32:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0778

Título: A luz solar. O ar e o sol. O sol. A cura de sol. - Banhos sol, ar etc.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.5

Cota original: 46

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:34:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0779

Título: Água, sol, ar puro. Imundícies evitáveis. Remédios aconselháveis. Artigos do sr. Cassels. Artigos do sr. 
capitão Alberto Feliciano Marques Pereira.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.3

Cota original: 65

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:45:55 PM

285/438

Catálogo2019-04-11



Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-001/0780

Título: A cidade mais suja da Europa? e outros artigos

Datas de produção: 1928-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Contém diversos textos em fls. dactilografadas, presumivelmente destinados a publicação. Inclui uma 
brochura impressa da LPPS, do ano 1939.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.1

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:48:41 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002

Título: Publicações adquiridas

Datas de produção: 1940-00-00 / 1993-11-10

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 5/30/2017 2:29:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0100

Título: Publicações oferecidas à Liga e compradas pela Liga - Desde Janeiro 1955 até Dezembro 1961

Datas de produção: 1955-01-18 / 1961-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a aquisição de publicações diversas por parte da LPPS, através de 
compra ou doação.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2-8.1

Cota original: 83-I

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:14 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0130

Título: Publicações compradas pela Liga Portuguesa de Profilaxia

Datas de produção: 1962-01-09 / 1991-10-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a aquisição de publicações diversas por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-5.3

Cota original: 83-I

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0151

Título: Publicações oferecidas à Liga

Datas de produção: 1962-02-21 / 1993-11-10

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a oferta de publicações à LPPS. Consiste em correpsondência trocada.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3-13.3

Cota original: 83-II

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0165

Título: Publicações do IV Congresso de Educação Sanitária realizado em Düsseldorf em - Maio 1959

Datas de produção: 1959-05-00 / 1959-05-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Colecção de publicações diversas (brochuras impressas).

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/3/3-14.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Eng (inglês) ; Fra (francês) ; Ger (alemão) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; não constava da capa nenhum n.º de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0327

Título: Publicações oferecidas à Liga & compradas pela Liga - Desde Janeiro 1949 até 31 Dezembro 1954

Datas de produção: 1949-01-07 / 1954-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a aquisição de publicações por parte da LPPS, seja por doação ou por 
compra.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-26.1

Cota original: 83

Cota antiga: Caixa 23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0476

Título: A iluminação fluorescente

Datas de produção: 1940-00-00 / 1960-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto sobre o funcionamento das lâmpadas fluorescentes, sem data, nem indicação de autoria, nem contexto 
de publicação. Trata-se da transcrição dactilografada de um texto impresso não identificado.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/3-18.2

Cota original: -
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Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0477

Título: Breves considerações em volta de um erro judiciário... ocorrido em Mirandela

Datas de produção: 1948-09-09 / 1948-09-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Texto sobre um homicídio ocorrido em Mirandela,sem indicação de autoria, nem contexto de publicação. 
Trata-se da transcrição dactilografada de um texto impresso não identificado.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/2/4-20.3

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-002/0651

Título: Publicações recebidas desde 8.1.1950

Datas de produção: 1950-01-08 / 1950-08-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Registo de prublicações recebidas, constituído por diversas sequências de separadores alfabéticos, dos quais 
apenas o primeiro foi utilizado. Contém apenas identificação do jornais ou revista, e respectiva data de 
recepção. Aparentemente este registo foi descontinuado logo a partir de Agosto de 1950.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-3.4

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:25 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003

Título: Ofertas e agradecimentos 

Datas de produção: 1928-12-31 / 1993-11-30

Data da descrição: 5/30/2017 2:26:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0041

Título: Ofertas e pedidos de volumes a universidades e instituições estrangeiras

Datas de produção: 1940-03-24 / 1988-01-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui 7 fls. soltas, inseridas em envelopes, e também uma brochura solta, 
inserida num envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas entidades estrangeiras, relativo a intercâmbio de 
publicações.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-26.7

Cota original: 188-C

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português) ; Ger (alemão) ; Eng (inglês) ; Spa (espanhol) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI; o 
número original de processo (inscrito in Cota Original) foi extraído da lombada.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0127

Título: Publicações da Liga - Ofertas e agradecimentos - Desde Janeiro 1952 até Junho 1953

Datas de produção: 1928-12-31 / 1953-07-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessa de publicações próprias por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-6.2

Cota original: 123-IV

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0128

Título: Publicações da Liga - Ofertas e agradecimentos - Desde Agosto 1949 até Maio 1950

Datas de produção: 1949-08-01 / 1950-05-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessa de publicações próprias por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-6.3

Cota original: 123-II

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0129

Título: Publicações da Liga - Ofertas e agradecimentos - Desde Março 1963 até Dezembro 1964

Datas de produção: 1963-03-01 / 1964-12-26

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessa de publicações próprias por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-6.1

Cota original: 123-IX

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II
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Data da descrição: 2/14/2017 1:19:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0155

Título: Ofertas e pedidos de volumes a universidades e instituições estrangeiras / Correspondência com instituições 
estrangeiras

Datas de produção: 1939-12-20 / 1945-02-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessas voluntárias de publicações próprias para universidades e 
outras entidades estrangeiras, por parte da LPPS. Consiste maioritariamente em correspondência trocada 
com essas entidades, e também com legações estrangeiras em território nacional.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2-12.1

Cota original: 188-B

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol) ; Eng (inglês) ; Fra (francês) ; Ita (italiano)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0200

Título: Oferecimentos a diversas personalidades e instituições

Título paralelo: (Na lombada:) Ofertas a diversas personalidades e instituições

Datas de produção: 1938-05-15 / 1948-02-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a temas diversos: desde ofertas a diversos de opúsculos da LPPS, até 
solicitação de auxílio em favor de pobres diversos, até correspondência trocada sobre campanhas diversas da 
LPPS. Inclui ainda uma sequência de fls. soltas, duplicados de cartas da LPPS dirigidas a diversos, relativas 
igualmente a temas muito variados (desde solicitação de auxílio económico à Fundação Gulbenkian, a 
diversas campanhas da LPPS).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4-20.4

Cota original: 189-B

Cota antiga: Caixa 1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:43 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0252

Título: Publicações da Liga: ofertas e agradecimentos - Desde Setembro 1961 até Fevereiro 1963

Datas de produção: 1961-09-11 / 1963-02-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessa de publicações próprias por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-13.2

Cota original: 123-VIII

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0256

Título: Publicações da Liga: ofertas e agradecimentos

Datas de produção: 1974-01-24 / 1993-10-18

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a remessa de publicações próprias por parte da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-5.2

Cota original: 123-XIII

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-003/0443

Título: Convites à Liga - Agradecimentos

Datas de produção: 1974-01-19 / 1993-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência recebida contendo convites para participação em eventos diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-21.1

Cota original: 143-XII

Cota antiga: Caixa 2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:25:05 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-004

Título: Troca de publicações

Datas de produção: 1949-06-20 / 1993-04-15

Data da descrição: 5/30/2017 3:04:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-004/0131

Título: Troca de publicações

Datas de produção: 1950-01-04 / 1993-04-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas instituições nacionais e estrangeiras, relativo a 
intercâmbio e/ou difusão de publicações.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1-5.4

Cota original: 123-A

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português) ; Fra (francês) ; Spa (espanhol) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:41 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-004/0142

Título: Publicações - A Liga pede publicações
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Datas de produção: 1949-06-20 / 1984-10-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência relativo a solicitações de envio de publicações, endereçadas pela LPPS a 
diversas instituições em território nacional (incluindo territórios nacionais ultramarinos, e também legações 
estrangeiras em território nacional).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/3-13.1

Cota original: 124

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:52 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-005

Título: Divulgação 

Datas de produção: 1936-11-11 / 1961-12-07

Data da descrição: 5/30/2017 3:06:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-005/0647

Título: Listas dos jornais

Datas de produção: 1936-11-11 / 1946-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Diversas listas de periódicos: jornais não diários, ordenados por distritos (inclui um sumário na fl. de rosto), 
com moradas, sem data; outras listas de jornais da província e/ou das cidades, ordenados por localidades, 
para diversos anos entre 1936 e 1946; e ainda listas de jornais e revistas dedicados a temas específicos: 
jornais e revistas médicos, pedagógicos e militares.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-28.6

Cota original: 68

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:21 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-005/0649

Título: Listas (circulares) / Índices

Datas de produção: 1938-08-15 / 1961-12-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Listas de envios de artigos da LPPS para periódicos diversos, entre finais dos anos 30 e o início dos anos 40. 
Inclui cópias de um ofício enviado a diversos responsáveis da CP, alertando para a descoordenação de 
horários entre linhas férreas internacionais e nacionais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-28.2

Cota original: 69

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:23 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006

Título: Notícias em periódicos

Datas de produção: 1908-06-00 / 2002-03-00

Data da descrição: 6/2/2017 12:17:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0039

Título: A LPPS em notícias: A escola e o meio rural ; Escolas infantis e métodos de ensino ; Os "criticastros" ; O povo 
envenenado

Datas de produção: 1953-01-04 / 1967-10-20

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel: recortes de jornais.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais inseridos em capilhas transparentes (vulgo "micas"), consistindo em artigos de 
autoria da LPPS publicados em diversos jornais. Cada recorte tem indicação e da data, número e periódico 
onde foi impresso.

Sistema de organização: Ordenação temática

Cota actual: L/20/2/6-30.5

Cota original: 26

Cota antiga: Caixa 12

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI; o 
número original de processo (inscrito in Cota Original) foi extraído da lombada.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0249

Título: Resumos da obra da Liga até fim de Dezembro de 1942 (recortes dos jornais)

Datas de produção: 1930-07-01 / 1942-10-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à recepção de relatórios semestrais de 
actividade da LPPS (reportando-se ao período 1930-1940), ou à sua actividade regular.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-22.3

Cota original: 147-A

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0250

Título: Artigos sobre a Liga nos jornais

Datas de produção: 1994-03-01 / 2002-03-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-17.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação. Não tinha aí título nem número original de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:36 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0251

Título: A LPPS em notícias: recolha de recortes de jornais

Datas de produção: 1935-03-29 / 1939-11-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-24.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Não 
tem número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0258

Título: A LPPS nos jornais: em prol do bem comum desde 1924...

Datas de produção: 1954-12-25 / 1967-10-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-24.3

Cota original: 27

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0259

Título: LPPS em jornais

Datas de produção: 1957-06-02 / 1965-10-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS (por temas: vd. 
Notas).
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-14.5

Cota original: 28

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI (na 
lombada) e o número original de processo (inscrito in Cota Original). Título inscrito no plano superior da capa 
original: "Notícias de variadíssimos jornais de época que publicaram artigos sobre as diversas campanhas da 
LPPS, desde 1924. Eis alguns: 1 - Plano Nacional de Vacinação; 2 - O Carnaval e as doenças venéreas; 3 - 
Os perigos das moscas, pulgas e outros insectos no homem; 4 - A varíola e a vacinação; 5 - A lombriga e a 
febre tifóide; 6 - Alerta para a necessidade da limpeza nas ruas".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0260

Título: A LPPS em notícias: "A criança"; "Um pequeno grande povo (a Suíça)"; "A morte"

Datas de produção: 1957-05-10 / 1961-07-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-14.4

Cota original: 33

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0261

Título: A LPPS em notícias: "Um tirano que é preciso banir (a tecnologia)"; "Os inconvenientes e perigos do tabaco"

Datas de produção: 1956-12-13 / 1965-10-16

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-5.6

Cota original: 32
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Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:46 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0262

Título: A LPPS em notícias: "O lar, a higiene e a escola primária"; "A polícia ao serviço da nação"; "Cruz Vermelha 
Argentina"

Datas de produção: 1924-05-00 / 1957-05-19

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS, e também um 
conjunto de folhetos de divulgação da Cruz Vermelha Argentina.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-5.4

Cota original: 21

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0263

Título: A LPPS em notícias: a morte, a velhice, a cegueira, recém-nascidos e acidentes oculares

Datas de produção: 1953-01-25 / 1966-05-13

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-5.5

Cota original: 43

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0264

Título: Arquivos Liga

Datas de produção: 1954-00-00 / 1988-10-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS. Inclui exemplares de 
circulares da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1-5.7

Cota original: 11

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; faltava o plano superior da capa; na lombada 
constava o título indicado nesta UI e o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0265

Título: A LPPS em jornais

Datas de produção: 1960-08-04 / 1968-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo artigos fazendo menção à actividade da LPPS, organizados por 
temas (o leite na alimentação humana, diabetes, habitação, pedagogia, vacinação, loucura etc.).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/1-5.8

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; faltava o plano superior e a lombada, por 
esse motivo são desconhecidos o título e o número original de processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:52 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/015-006/0631

Título: "Voz das Misericórdias"

Datas de produção: 1908-06-00 / 1989-08-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de exemplares do periódico referido no título (integrais ou em recorte), incluindo notícias assinadas 
pela LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.6

Cota original: N.T.

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:06 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016

Título: Diversos

Datas de produção: 1896-08-00 / 2004-04-07

Data da descrição: 5/26/2017 10:30:52 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0073

Título: Documentos diversos

Datas de produção: 1968-11-23 / 1979-03-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel: 24 fls. soltas.

Âmbito e conteúdo: Colecção de documentos diversos da LPPS, sem ligação aparente entre si: cópia de circular de divulgação da 
medalha comemorativa do cinquentenário da LPPS; cópias de ofícios remetidos a diversas autarquias, 
solicitando auxílio financeiro; cópia de ofício ao Conselho de Ministros, contra os touros de morte; relações de 
artigos enviados para diversos periódicos nacionais.

Cota actual: L/23/2/4-22.1

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; o título indicado nesta UI foi atribuído no ADP, 
uma vez que, ao contrário do que é usual neste fundo, não tem escrito nenhum título nem número.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0205

Título: Dr. Serras e Silva

Datas de produção: 1938-03-07 / 1954-12-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes extraídos de jornais diversos, contendo artigos sobre temas de saúde pública, assinados 
por Serras e Silva.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2-9.3

Cota original: 81

Cota antiga: Caixa 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0266

Título: Publicações "A lei e você" pelo dr. R. A.

Título paralelo: (Na lombada:) Publicações antigas de "A lei e você"

Datas de produção: 1960-00-00 / 1970-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recortes de jornais contendo os artigos identificados no título (informações práticas de natureza 
jurídica): n.º 1 a n.º 195. Sem data, sem indicação do periódico.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/3-14.2

Cota original: 12

Cota antiga: Caixa 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; faltava o plano superior da capa; na lombada 
constava o título indicado nesta UI e o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:21:53 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0311

Título: Objectivos da Liga enunciados em pedidos vários (resumo da obra)

Título paralelo: (Na lombada:) Objectivos da Liga em projectos vários (resumo da obra)

Datas de produção: 1940-00-00 / 1945-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de textos de apresentação da LPPS, descrevendo a sua história e objectivos, em contexto de cartas 
preparadas para destinatários externos diversos. Consiste em cópias de cartas, algumas com correcções e 
rasuras manuscritas.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/2/5-29.7

Cota original: 141

Cota antiga: Caixa 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:22:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0348

Título: Documentos estranhos à Liga

Datas de produção: 1929-07-29 / 1957-10-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 3 fls. (n.º 2-4); 4 impressos 
"fichas sanitárias" (n.º 5-8).

Âmbito e conteúdo: Colecção de documentos de temas muito diversos, reunidos em contexto de produção desconhecido; uma 
das cartas tem nota à margem: "não pertence à Liga". Consiste em correspondência trocada com diversos, 
minutas de textos para conferências, artigos ou afins, e alguns impressos. Entre os temas abordados: Polícia 
de Informações do Porto; denúncia de acumulação de cargos de um médico do Porto, dirigida ao presidente 
do Conselho de Ministros (Salazar); "caça a cães" (medidas contra raiva); denúncia das condições na cadeia 
de Peniche; exemplares de "fichas sanitárias" para uso em estabelecimentos de ensino, etc.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-1.2

Cota original: 148

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:22 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0360

Título: Dr. Martins Barbosa (suas crónicas)

Datas de produção: 1943-07-02 / 1950-10-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recortes das crónicas referidas (intituladas "O consultório do doutor"), publicadas no "Comércio do Porto".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/5-25.5

Cota original: 89-A

Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0526

Título: Boletins da Sociedade das Nações

Datas de produção: 1896-08-00 / 1936-03-25

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de 6 boletins informativos não identificados (provavelmente da Sociedade das Nações), em fls. 
impressas. Inclui ainda um exemplar incompleto do n.º 23/24, 2ª série, da revista "Perfis contemporâneos" 
(artigo sobre o coronel Rodrigues Galhardo).

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/6-31.5

Cota original: 90

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0648

Título: Artigos do dr. Vicente Gouveia - "Diário de Notícias" do Funchal

Datas de produção: 1931-11-11 / 1939-04-11

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Artigos sobre temas de Medicina e Saúde, da autoria do dr. Vicente Henriques de Gouveia, publicados no 
"Jornal de Notícias" da Madeira. Consiste maioritariamente em recortes de jornais; inclui alguns textos 
dactilografados dos artigos, e ainda uma relação dos artigos, com respectiva data de publicação.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-28.1

Cota original: 30

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0664

Título: Exemplares do jornal "A Guarda"

Datas de produção: 1968-01-26 / 1989-03-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de exemplares completos do jornal regional "A Guarda", e ainda alguns recortes de jornais relativos 
a temas diversos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-27.1

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/016/0673

Título: Diversos

Datas de produção: 1930-09-08 / 2004-04-07

Dimensão e suporte: Dimensões: 32x28x2. Papel. Originalmente inserida numa pasta de argolas, dentro de "micas".

Âmbito e conteúdo: Pasta contendo elementos dispersos: recortes de periódicos (em original ou cópia), folhetos impressos de 
divulgação da LPPS, correspondência trocada com diversas entidades (incluindo exemplares de ciruclares da 
LPPS) e um documento relativo a uma partilha (documento pessoal do dr. António Emílio de Magalhães?).

Cota actual: L/20/3/2-11.6

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom (algumas fls. dobradas)

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:47 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/017

Título: Informações do estrangeiro

Datas de produção: 1937-03-25 / 1958-05-00

Data da descrição: 5/26/2017 11:06:09 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/017/0042

Título: Documentação cultural e social sobre a Suíça - enviada pelo consulado da Suíça

Datas de produção: 1954-11-00 / 1958-05-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel: par de brochuras impressas e textos policopiados.

Âmbito e conteúdo: Par de brochuras impressas e diversos relatórios/documentos policopiados. Inclui um cartão solto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-21.3

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Ger (alemão) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/017/0043

Título: Informaciones (sic) da República Argentina

Datas de produção: 1937-03-25 / 1940-05-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel: textos policopiados.

Âmbito e conteúdo: Colecção de "informaciones" publicadas pelo Ministério de Relações Exteriores da Argentina, relativos a 
temas de saúde pública, segurança social etc. Todos os textos têm carimbo do Consulado no Porto da 
República Argentina, que provavelmente os remeteu à LPPS. Inclui ainda um exemplar (solto) da mensagem 
do presidente da Argentina, na sessão solene de abertura do Congresso Nacional (14 de Maio de 1940).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-26.8

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Spa (espanhol) ; Eng (inglês) ; Ger (alemão) ; Fra (francês)

307/438

Catálogo2019-04-11



Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/017/0044

Título: Publicações respeitantes à saúde pública em Inglaterra (A pasteurização do leite; O vosso plano de trabalho; 
A saúde pública na escola; etc. etc.

Datas de produção: 1943-04-00 / 1949-06-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel: brochuras e cartazes impressos, numerados no ADP (as brochuras 2-11 e 66-58 
estão soltas, inseridas em dois envelopes).

Âmbito e conteúdo: Colecção de brochuras e separatas impressas, produzidas pelo Central Council for Health Education e por 
diversas publicações, e relativas a diversos temas de saúde pública (prevenção da tuberculose, educação 
sexual, etc.). Inclui dois envelopes (o segundo incluindo cartazes e folhas plastificadas autocolantes) e um 
cartão.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4-22.3

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Eng (inglês) ; Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI. Existia 
ainda na capa: "Estes opúsculos foram fornecidos à Liga pelo sr. Christovam Cassels".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:32 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/018

Título: Pedidos de subsídios 

Datas de produção: 1929-03-28 / 1993-12-30

Data da descrição: 5/29/2017 11:17:22 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/018/0362

Título: Circulares recebidas e dimanadas da Liga

Datas de produção: 1929-03-28 / 1974-12-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas inseridas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 3 fls (n.º 2-4); 2 fls. 
(n.º 5 e 6); 1 fl. (n.º 7); 1 fl. (n.º 8).

Âmbito e conteúdo: Circulares recebidas de entidades muito variadas. Inclui algumas cópias de circulares emitidas pela LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/3/1-1.5

Cota original: 88
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Cota antiga: Caixa 15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI e o 
número original de processo (inscrito in Cota Original). No plano superior da capa: "Ver pastas 19/19-A".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:23:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/018/0596

Título: Circular às câmaras municipais do país pedindo um subsídio

Datas de produção: 1961-05-20 / 1993-11-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas câmaras municipais, solicitando a atribuição de subsídio, 
nos anos de 1961, 1966, 1969, 1973, 1990 e 1993. Inclui alguma informação interna (relações de circulares 
enviadas e câmaras que se constituiram contribuintes da LPPS).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 22.1

Cota original: 33-B

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/018/0608

Título: Subsídios e pedidos de subsídios

Datas de produção: 1935-02-00 / 1993-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a pedidos de atribuição de subsídio por parte da LPPS, dirigidos a diversas entidades 
públicas e privadas (ministérios e outros órgãos do governo, autarquias, Fundação Calouste Gulbenkian, 
bancos etc.). Consiste em correspondência trocada com diversos.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.2

Cota original: 26

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.
Na capa: "Legados à Liga: ver pasta 66".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:44 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/018/0615

Título: Circular às câmaras municipais do país pedindo um subsídio

Datas de produção: 1977-04-19 / 1993-07-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência trocada com diversas câmaras municipais nacionais, relativa a pedidos de 
subsídio efectuados em diversas datas. Inclui alguns documentos internos (listas de CMs).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 25.2

Cota original: 33-C

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:50 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019

Título: Documentação pessoal dos directores

Datas de produção: 1913-08-21 / 1953-06-00

Data da descrição: 6/2/2017 12:33:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0494

Título: Orfeão Portuense

Datas de produção: 1930-04-01 / 1946-06-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de programas (brochuras impressas) de recitais e concertos de Órfeão Portuense. Inclui recitais de 
Wanda Landowska, Walter Gieseking, Viana da Mota, Vlado Perlemutter, Jascha Heifetz, Claudio Arrau, 
Jacques Thibaud, Alfred Cortot.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6-31.9

Cota original: 12

310/438

Catálogo2019-04-11



Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0498

Título: Ementas

Datas de produção: 1921-07-17 / 1945-11-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 5 ementas soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Colecção de ementas de diversos almoços e jantares comemorativos. Povavelmente trata-se de colecção 
privada de António Emílio de Magalhães.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-20.2

Cota original: 10

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:13 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0499

Título: Correspondência recebida de diversos

Datas de produção: 1922-07-11 / 1927-07-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui 2 fls. soltas dentro de envelopes.

Âmbito e conteúdo: Correspondência dirigida a António Emílio de Magalhães; contém apenas 4 cartas ou postais.

Sistema de organização: -

Cota actual: L/20/2/4-20.8

Cota original: 34

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tinha indicação de título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0503

Título: Documentos pessoais e profissionais diversos do dr. António Emílio de Magalhães

Datas de produção: 1921-12-03 / 1935-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de documentos pessoais do dr. António Emílio de Magalhães, relativos a pagamentos diversos, 
gestão de bens financeiros, e também auto de nomeação provisória de inspector dos Serviços Sanitários 
(1928-08-18, pelo Governador-Civil do Porto).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/6-31.2

Cota original: 6

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0506

Título: Exposições

Datas de produção: 1925-04-00 / 1945-03-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de catálogos de exposições realizadas no Porto (pintura, também fotografia e escultura em barro).

Sistema de organização: -

Cota actual: L/23/1/5-25.6

Cota original: 23

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:21 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0508

Título: Concertos

Datas de produção: 1922-04-03 / 1946-10-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de programas de recitais, concertos, peças de teatro e afins. Provavelmente trata-se da colecção 
pessoal do dr. António Emílio de Magalhães.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/6-33.7

Cota original: 22

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0515

Título: Correspondência trocada com diversas senhoras

Datas de produção: 1920-12-07 / 1946-04-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 1 fl. (n.º 1); 6 fls. (n.º 2 a 7); 1 fl. (n.º 8); 1 fl. 
(n.º 9); 2 fls. (n.º 10 e 11); e ainda 14 fls. soltas noutros tantos envelopes (n.º 12 a 25).

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversas senhoras.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/1/5-25.7

Cota original: 13-A

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol) ; Fra (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0516

Título: Programas e convites para eventos diversos

Datas de produção: 1922-00-00 / 1937-00-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Colecção de programas e convites (endereçados ao dr. António Emílio de Magalhães) para eventos diversos: 
récitas, competições desportivas, bailes, sessões de homenagem, peças de teatro e outros espectáculos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-25.4

Cota original: 9

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0520

Título: Correspondência trocada com diversos

Datas de produção: 1913-08-21 / 1946-08-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 6 fls. soltas, numeradas no ADP, dentro de outros tantos envelopes.

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre o dr. António Emílio de Magalhães e diversos (aparentemente os 
corrpeosndentes são seus familiares). Inclui uma pequena colecção de programas de espectáculos de cinema.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4-20.3

Cota original: 4

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o número original de processo 
inscrito no campo Cota Original. Não tem título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0522

Título: Alberto de Almeida & Cia.

Datas de produção: 1919-12-31 / 1946-11-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Documentação recebida da referida firma pelo dr. António Emílio de Magalhães, relativa a gestão de contas 
bancárias e de activos diversos. Consiste em extractos de conta-corrente, correspondência e ainda o relatório 
relativo a partilha de bens (relativa ao óbito da mãe do dr. António Emílio).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5-25.5
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Cota original: 1

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0643

Título: Reuniões de curso - 2ª pasta

Datas de produção: 1949-04-14 / 1953-06-00

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a reuniões de antigos estudantes, do Curso Médico de 1918-1919 da 
Universidade do Porto (corrrespondência, menus, listagens de participantes, etc.).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5-28.10

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.
Na capa consta um âmbito cronológico ("1944-1949") que não corresponde ao interior.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0781

Título: Reuniões do curso médico

Datas de produção: 1944-04-12 / 1948-06-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo contendo diversas folhas manuscritas e impressas, relativas a diversas organizações de reunião 
periódica do curso médico de 1918/19 (curso do dr. António Emílio de Magalhães).

Cota actual: L/23/2/3 - 14.2

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 3:51:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0782

Título: Romance "Cabanitas" de José de Passos Ponte

Datas de produção: 1942-01-01 / 1943-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Em fls. dactilografadas, com assinatura do autor na fl. final. A primeira fl. tem carimbo da biblioteca da LPPS.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.4

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/10/2019 4:02:38 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/019/0783

Título: Correspondência entre A. E. de Magalhães e Isaura de Queirós

Datas de produção: 1929-12-20 / 1934-09-27

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada de natureza privada. Consiste maioritariamente em cartas manuscritas assinadas 
por Isaura de Queirós, algumas dactilografadas (minutas?) de A. E. de Magalhães, inclui ainda alguns postais 
ilustrados.

Cota actual: L/23/2/3 - 14.7

Cota antiga: Caixa 25

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 4/11/2019 10:04:31 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020

Título: Materiais gráficos
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Datas de produção: 1920-01-01 / 2005-04-08

Dimensão e suporte: Papel

Condições de acesso: O acesso a alguns destes documentos poderá ser condicionado ou interdito, devido a razões de restrição 
legal de acesso por confidencialidade, ou de natureza técnica (inexistência de dispositivo para leitura).

Data da descrição: 6/2/2017 1:09:59 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001

Título: Cartazes LPPS

Datas de produção: 1928-01-01 / 2004-12-31

Data da descrição: 6/2/2017 1:10:43 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000144

Título: Proteja o planeta… o nosso futuro!

Datas de produção: 1992-01-01 / 1993-12-31

Dimensão e suporte: 98x68 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa uma lata do lixo cheia, com lixo caído no chão, o planeta Terra em cima do 
lixo espalhado e um pé sobre o planeta.

Cota actual: K/D/2-7.1

Cota original: 134 / 54

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta vários rasgos e dobras nas bordas. Manchas de humidade na margem superior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:02:12 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000145

Título: Fórum SIDA 99 Update

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: 98x68 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa quatro mãos a apontar para uma célula (?).

Cota actual: B/12/9/2-2.6

Cota original: 111

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:05:51 PM

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000146

Título: Em que pensará ela?

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 58,5x44 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa uma caveira com um ponto de interrogação por cima e uma 
mulher apoiada em almofadas.

Cota actual: B/12/9/2-2.7

Cota original: 21 / 94

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. Apresenta algumas manchas na parte superior esquerda.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:07:05 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000147

Título: Missão humanitária da LPPS no Sudeste Asiático

Datas de produção: 1990-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: 45,5x32 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa uma divindade hindu e uma queda de água no meio da floresta.

Cota actual: B/12/9/3-3.1

Cota original: 170

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:08:36 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000148

Título: Curso de ambiente para professores

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-05-22

Dimensão e suporte: 42x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa várias circunferências divididas, simulando um alvo.

Cota actual: B/12/9/3-3.2

Cota original: 85 / Poster n.º 66

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta manchas de sujidade na parte inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/28/2019 3:11:44 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000149

Título: 2ª Reunião Internacional sobre Reabilitação Cardíaca em Portugal

Datas de produção: 2004-01-01 / 2004-12-11

Dimensão e suporte: 42x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Cuidados cardiológicos. 

Cota actual: B/12/9/3-3.3

Cota original: 164.5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta dobras no canto superior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:29:32 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000150

Título: Se todos quisermos, se todos ajudarmos a : Câmara Municipal do Porto : a nossa cidade poderá apresentar-
se irrepreensível e permanentemente limpa.

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 41x31 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.4

Cota original: 22 / 95

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em uma vez. Apresenta marcas de fita-cola nos quatro cantos e dobra acima da 
original. Marcas de sujidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:32:42 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000151

Título: Colaboremos todos com a Câmara Municipal do Porto nos esforços para torna limpa e asseada a nossa 
cidade (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.5

Cota original: 159

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 151 a 153 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:34:37 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000152

Título: Colaboremos todos com a Câmara Municipal do Porto nos esforços para torna limpa e asseada a nossa 
cidade (verde)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.6

Cota original: 159

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 151 a 153 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:36:48 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000153

Título: Colaboremos todos com a Câmara Municipal do Porto nos esforços para torna limpa e asseada a nossa 
cidade (laranja)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.7

Cota original: 159

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 151 a 153 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:38:51 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000154
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Título: O homem civilizado não conspurca o ambiente em que vive. Se é limpo, não usa os logradouros públicos 
como recipiente do lixo (amarelo)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.8

Cota original: 157

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 154 e 155 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:39:33 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000155

Título: O homem civilizado não conspurca o ambiente em que vive. Se é limpo, não usa os logradouros públicos 
como recipiente do lixo (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.9

Cota original: 157

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 154 e 155 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:41:01 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000156

Título: A higiene, o asseio e a limpeza de uma cidade só é possível com a compreensão de todos. A Câmara 
Municipal do Porto precisa que a ajudemos a manter os logradouros públicos. Não deitemos, seja o que for, 
para o chão (amarelo)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.10

Cota original: 156
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 156 e 157 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:41:51 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000157

Título: A higiene, o asseio e a limpeza de uma cidade só é possível com a compreensão de todos. A Câmara 
Municipal do Porto precisa que a ajudemos a manter os logradouros públicos. Não deitemos, seja o que for, 
para o chão (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.11

Cota original: 156

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 156 e 157 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:49:09 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000158

Título: Quando lança papeis, caixas de fósforos, invólucros e pontas de cigarros, ou quaisquer detritos, para a via 
pública, atenta contra o respeito que se deve a si próprio e aos demais cidadãos (vermelho)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.12

Cota original: 153

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 158 a 160 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:49:46 PM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000159

Título: Quando lança papeis, caixas de fósforos, invólucros e pontas de cigarros, ou quaisquer detritos, para a via 
pública, atenta contra o respeito que se deve a si próprio e aos demais cidadãos (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.13

Cota original: 153

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.  Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 158 a 160 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:53:18 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000160

Título: Quando lança papeis, caixas de fósforos, invólucros e pontas de cigarros, ou quaisquer detritos, para a via 
pública, atenta contra o respeito que se deve a si próprio e aos demais cidadãos (laranja)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.14

Cota original: 153

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.  Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 158 a 160 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:53:59 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000161

Título: O maior ou menor índice de limpeza de uma cidade reflecte o grau de civismo dos seus habitantes. Se o Porto 
for uma cidade limpa, poderemos orgulhar-nos de ser portuenses (vermelho)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 
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Cota actual: B/12/9/3-3.15

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 161 a 163 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:54:45 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000162

Título: O maior ou menor índice de limpeza de uma cidade reflecte o grau de civismo dos seus habitantes. Se o Porto 
for uma cidade limpa, poderemos orgulhar-nos de ser portuenses (amarelo)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.16

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 161 a 163 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:55:52 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000163

Título: O maior ou menor índice de limpeza de uma cidade reflecte o grau de civismo dos seus habitantes. Se o Porto 
for uma cidade limpa, poderemos orgulhar-nos de ser portuenses (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.17

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 161 a 163 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:56:28 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000164

Título: Se todos quisermos, se todos ajudarmos a Câmara Municipal do Porto, a nossa cidade poderá apresentar-se 
irrepreensível e permanentemente limpa. Não lance as inutilidades para a rua. Peça aos outros que se 
abstenham de fazê-lo (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.18

Cota original: 119 / 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 164 e 165 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:58:12 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000165

Título: Se todos quisermos, se todos ajudarmos a Câmara Municipal do Porto, a nossa cidade poderá apresentar-se 
irrepreensível e permanentemente limpa. Não lance as inutilidades para a rua. Peça aos outros que se 
abstenham de fazê-lo (amarelo)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.19

Cota original: 119 / 4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 164 e 165 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 4:00:02 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000166

Título: Se reponta quando lhe sujam a casa, porque conspurca a rua? (vermelho)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31
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Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.20

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 166 a 168 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 4:00:47 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000167

Título: Se reponta quando lhe sujam a casa, porque conspurca a rua? (azul)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.21

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 166 a 168 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 4:02:10 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000168

Título: Se reponta quando lhe sujam a casa, porque conspurca a rua? (amarelo)

Datas de produção: 1928-01-01 / 1990-12-31

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene. Questões ambientais. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.22

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 166 a 168 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 4:02:45 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000169

Título: É muito importante para a saúde acabar com as lixeiras, os pátios sujos e as retretes sujas, onde se criam 
môscas e muitos outros insectos que transmitem graves doenças (castanho)

Datas de produção: 1942-04-01 / 1965-08-26

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.23

Cota original: 48 / 122

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta papel ácido, muito fino, algumas dobras e rasgos nas bordas.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 169 e 170 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 4:03:18 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000170

Título: É muito importante para a saúde acabar com as lixeiras, os pátios sujos e as retretes sujas, onde se criam 
môscas e muitos outros insectos que transmitem graves doenças (salmão)

Datas de produção: 1942-04-01 / 1965-08-26

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/3-3.24

Cota original: 145

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Os cartazes 169 e 170 são idênticos, só mudando a cor da folha, que está indicada a seguir ao título.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 4:04:54 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000171

Título: Quem as môscas poupa, pelas môscas pode morrer.

Datas de produção: 1942-04-01 / 1965-08-26

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso
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Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.25

Cota original: 129

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:50:30 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-001/000172

Título: Da luta contra a môsca resulta a diminuição de doentes nos hospitais, ou seja, despêsas evitadas e leitos 
disponíveis.

Datas de produção: 1942-04-01 / 1965-08-26

Dimensão e suporte: 34x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-3.26

Cota original: 150

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:53:50 AM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002

Título: Cartazes nacionais

Datas de produção: 1928-01-27 / 2005-04-08

Data da descrição: 6/2/2017 1:11:23 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000016

Título: Traça da batata: como se combate

Datas de produção: 1938-01-01 / 1938-12-31

Dimensão e suporte: 90x60 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene alimentar. Descreve e ilustra os passos necessários para o combater a traça da batata. Dá ainda a 
seguinte informação em rodapé: "Original da: Repartição de Serviços Fitopatológicos" ; "Realização e edição: 
Repartição de Estudos, Informação e Propaganda".
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Cota actual: K/D/2-4.1

Cota original: 184

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta papel quebradiço nas bordas, com alguns rasgos e fita-cola por trás, e buracos nos cantos 
inferiores.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:35:00 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000017

Título: Traça da batata e a sua evolução

Datas de produção: 1938-01-01 / 1938-12-31

Dimensão e suporte: 90x60 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene alimentar. Descreve e ilustra as etapas de evolução da traça da batata. Dá ainda a seguinte 
informação em rodapé: "Original da: Repartição de Serviços Fitopatológicos" ; "Realização e edição: 
Repartição de Estudos, Informação e Propaganda".

Cota actual: K/D/2-4.2

Cota original: 5/73

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta papel quebradiço nas bordas, com alguns rasgos e fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:37:17 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000028

Título: Prevenção de acidentes de trabalho: soldadora oxi-acetilénica

Datas de produção: 1936-01-01 / 1936-12-31

Dimensão e suporte: 65x50 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de acidentes de trabalho. Assuntos laborais. Normas para que se evitem acidentes de trabalho.

Cota actual: B/12/9/2-2.10

Cota original: 47/121

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel quebradiço, vários rasgos nas bordas. Mancha de 
humidade do lado esquerdo e margem inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está datado (?) de 1936 no canto inferior esquerdo ("1049-1936"). Este Ministério funcionou de 
1933 a 1940.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:40:02 PM

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000029

Título: Prevenção de acidentes de trabalho: instruções gerais

Datas de produção: 1933-01-01 / 1934-12-31

Dimensão e suporte: 65x50 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de acidentes de trabalho. Assuntos laborais. Normas para que se evitem acidentes de trabalho.

Cota actual: B/12/9/2-2.11

Cota original: 64/138

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em uma vez. Apresenta papel quebradiço, vários rasgos nas bordas e fita-cola por trás. 
Mancha de humidade no canto inferior esquerdo e centro inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está datado (?) de 1933-1934 no canto inferior esquerdo ("511-1933-1934"). Este Ministério 
funcionou de 1933 a 1940.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:43:31 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000030

Título: Onde está a humanidade está o perigo!

Datas de produção: 1933-01-01 / 1939-12-31

Dimensão e suporte: 69x47,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa, do lado esquerdo, uma foice onde está escrito "doenças 
venéreas", abaixo o rosto de um homem, e abaixo dele uma espécie de dragão, cujos dentes dizem "vícios 
sexuais". Do lado direito, uma serpente, circundando o rosto de uma mulher, que tem escrito no corpo 
"perversões sexuais", abaixo uma mão empunhando uma arma.

Cota actual: B/12/9/2-2.9

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta mancha de humidade do lado esquerdo. Está reforçado com outro papel colado por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Formado por vários recortes colados no mesmo papel. O Círculo Brasileiro de Educação Sexual levou a cabo 
uma campanha pela educação
 sexual, de maior força entre os anos de 1933 e 1939.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:45:25 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000032

Título: O carvão

Datas de produção: 1990-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: 70x100,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Recursos energéticos. Representa através de ilustrações a extracção, transporte e armazenamento do carvão.

Cota actual: K/D/2-5.1

Cota original: 155

330/438

Catálogo2019-04-11



Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta  rasgos nas dobras. Canto superior esquerdo ondulado, por 
efeito da humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 4:04:31 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000033

Título: O gás natural

Datas de produção: 1990-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: 70x100,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Recursos energéticos. Representa através de ilustrações a extracção, transporte e distribuição do gás natural.

Cota actual: K/D/2-5.2

Cota original: 157

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta vários rasgos nas dobras e nas bordas. Canto superior 
esquerdo ondulado, por efeito da humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:25:33 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000034

Título: O petróleo

Datas de produção: 1990-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: 70x100,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Recursos energéticos. Representa através de ilustrações a extracção, transporte e distribuição do petróleo.

Cota actual: K/D/2-5.3

Cota original: 158

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta  vários rasgos nas dobras. Canto superior esquerdo 
ondulado, por efeito da humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:26:40 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000035

Título: A selecção psicotécnica contribui para: maior produtividade, menos acidentes, alegria no trabalho

Datas de produção: 1950-01-01 / 1992-12-31

Dimensão e suporte: 100x68,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Assuntos laborais. Representa vários operários fabris a exercerem as suas funções.

331/438

Catálogo2019-04-11



Cota actual: K/D/2-6.1

Cota original: 6/74

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Marcas de que esteve enrolado. Apresenta papel amassado, um rasgo na margem inferior e fita-cola por 
trás e pequenos rasgos nas bordas. Mancha de humidade no lado superior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este instituto manteve actividade até 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:27:39 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000036

Título: A escolha da profissão não é o jogo da cabra cega

Datas de produção: 1950-01-01 / 1992-12-31

Dimensão e suporte: 49,5x35 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Assuntos laborais. Representa figura humana vendada.

Cota actual: B/12/9/1-1.25

Cota original: 29/103

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta encorrilhas nas bordas, dos lados da dobra e na margem 
superior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este instituto manteve actividade até 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:31:34 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000037

Título: …Porque a SIDA existe! Use o preservativo

Datas de produção: 1992-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 97,5x68 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um preservativo como se fosse uma rede.

Cota actual: K/D/2-6.2

Cota original: 981

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta alguns rasgos e dobras nas bordas. Manchas de humidade no canto inferior esquerdo e no 
canto superior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: No verso está escrito "Posters 90-99". Esta associação foi criada em 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:32:49 PM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000038

Título: Salva vidas

Datas de produção: 1992-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 98x68 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um preservativo entre a palavra "salva" e a "vidas".

Cota actual: K/D/2-6.3

Cota original: 5 ou 1 (?) ; Poster n.º 3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta alguns rasgos e dobras nas bordas (canto superior esquerdo muito danificado). Manchas de 
humidade no canto superior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Esta associação foi criada em 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:34:53 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000039

Título: Faça o primeiro gesto: a SIDA não se transmite pela amizade

Datas de produção: 1992-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um casal de costas abraçado.

Cota actual: B/12/9/1-1.20

Cota original: 138

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom. Apresenta pequena dobra no canto superior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Esta associação foi criada em 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:36:21 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000040

Título: Preservativo: obrigatório usar : …Porque a SIDA existe!

Datas de produção: 1992-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa várias figuras públicas a segurarem preservativos.

Cota actual: B/12/9/1-1.19

Cota original: 120 / 4

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Esta associação foi criada em 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:37:40 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000041

Título: Meta isto na cabeça de uma vez por todas

Datas de produção: 1992-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa, abaixo do título, um preservativo.

Cota actual: K/D/2-6.4

Cota original: 126

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequena mancha de humidade no canto inferior direito. 

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Esta associação foi criada em 1992.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 3:39:00 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000042

Título: Sabe que se pode morrer de Solidão? : Contra a SIDA. Contra a discriminação.

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x98 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa homem sentado numa janela.

Cota actual: K/D/2-6.4

Cota original: 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequena mancha de humidade no canto inferior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 4:01:56 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000043

Título: SIDA. Os amigos são.. Para todas … as alturas. : Amizade sem limites

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31
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Dimensão e suporte: 98x68 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa três pessoas que saltaram de paraquedas.

Cota actual: K/D/2-6.5

Cota original: 92 / Poster n.º 19

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta vários rasgos nas bordas, um rasgo maior na parte inferior com fita-cola pela frente. Mancha 
de humidade no canto superior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 4:03:47 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000044

Título: The Love Boat : amor à prova de água

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um preservativo a boiar na água.

Cota actual: B/12/9/2-2.37

Cota original: 27 / Poster n.º 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom. Apresenta pequena dobra no canto superior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/25/2019 4:05:29 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000045

Título: Um novo kit, o mesmo gesto : kit de prevenção SIDA

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa duas mãos, uma a empurrar a palavra "kit" e a outra a recebê-la.

Cota actual: B/12/9/2-2.36

Cota original: 177

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. Apresenta as dobras bastante vincadas.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/25/2019 4:06:58 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000046

Título: SIDA : Eu preocupo-me… e tu?

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Apresenta o jogador Luís Figo com os filhos.

Cota actual: B/12/9/2-2.35

Cota original: 101

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta rasgos que prejudicam a mancha gráfica. Marcas de fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:12:46 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000047

Título: Como se transmite a SIDA?

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um telefone que na zona auscultador tem uma série de 
perguntas sobre a SIDA, e na parte do bocal tem o número da Linha SIDA. 

Cota actual: B/12/9/3-3.40

Cota original: 44 / Poster n.º 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom. Apresenta pequena dobra no canto superior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:18:12 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000048

Título: SIDA : Só depende de si fazer parar a epidemia

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa os símbolos sexuais feminino e masculino entrelaçados, com 
duas setas (uma aponta para a esquerda e a outra para a direita), onde está escrito "SIDA".

Cota actual: B/12/9/3-3.41

Cota original: 39 / Poster n.º 70 / 31
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA foi criada em 1990.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:37:59 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000049

Título: O meu perfume escolho eu. : Não fume. Pela sua saúde

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 69x48,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Apresenta fotografia de uma jovem a sorrir.

Cota actual: B/12/9/2-2.34

Cota original: 34 / Poster n.º 26

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobra original vincada, a cerca de 10 cm do limite inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:39:12 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000050

Título: Se não fumares ganha o ambiente ganha toda a gente

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 69x48,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa um girassol, cujo caule é um cigarro com a ponta quebrada. 

Cota actual: B/12/9/2-2.33

Cota original: 47 / Poster n.º 24 / 10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. Apresenta dobras e pequeno rasgo no canto inferior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:41:24 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000051

Título: Não se deixe enrolar… : …fumar provoca dependência.
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Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 59x42 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa uma corda enrolada.

Cota actual: B/12/9/2-2.32

Cota original: 149.2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:43:17 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000052

Título: Luta por ar puro, ganha o futuro : 31 de Maio dia mundial sem tabaco

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 59x42 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo.  Representa um balão de ar quente.

Cota actual: B/12/9/2-2.31

Cota original: 148.1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:44:52 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000053

Título: Viva a adrenalina! : Abaixo a nicotina!

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 59x42 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa pessoas a praticarem desportos, em campo de girassóis.

Cota actual: B/12/9/2-2.30

Cota original: 107

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em duas vezes. Apresenta alguns rasgos e, por trás, há em cada canto um quadrado de 
fita-cola, que são visíveis pela frente.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:46:00 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000054

Título: Aviso : Viva e deixe viver

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 47x32 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Este cartaz só contém texto. Aviso aos estabelecimentos que afixam dísticos de 
marcas de tabaco indevidamente.

Cota actual: B/12/9/1-1.23

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 2:47:52 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000055

Título: Defenda a sua saúde e a dos outros Deixe de fumar : Respeite as áreas indicadas : Escolas, recintos 
desportivos fechados, salas de espectáculo

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 40x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa três dos lugares em que não se deve fumar: "escolas, recintos 
desportivos fechados e salas de espectáculo".  

Cota actual: B/12/9/3-3.36

Cota original: 741

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:09:34 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000056

Título: O tabaco é mais caro do que se pensa

Datas de produção: 1983-05-27 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 36,5x26 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa o texto colorido, onde os "s" são substituídos por "$".
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Cota actual: B/12/9/3-4.6

Cota original: 147.1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Conselho de Prevenção do Tabagismo foi criado a 27 de Maio de 1983.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:10:51 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000057

Título: Os top + da saúde : 10 metas para os jovens (e não só…)

Datas de produção: 2000-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68,5x48,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Saúde pelo exercício físico. Representa pessoas a correr.

Cota actual: B/12/9/2-2.29

Cota original: 28 / Poster n.º 72

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgo na margem esquerda.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:12:20 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000058

Título: Todos temos o direito de decidir o número de filhos que queremos ter e quando queremos ter

Datas de produção: 2000-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68,5x48,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Planeamento familiar. Este cartaz só contém texto. Publicidade às consultas de planeamento familiar gratuitas 
nos centros de saúde.

Cota actual: B/12/9/2-2.28

Cota original: 11 / Poster n.º 71

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequeno rasgo no canto superior esquerdo e no centro da margem superior, com fita-cola. 
Canto inferior esquerdo apresenta dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:30:09 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000059
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Título: Vacinar é proteger as crianças

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 59x42 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Vacinação. Incentivo à vacinação das crianças. Representa uma série de bolas coloridas, em algumas das 
quais se desenharam smiles.

Cota actual: B/12/9/1-1.16

Cota original: 40 / Poster n.º 31

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobras na metade superior e cantos superiores. Pequenos rasgos na margem inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem no canto inferior direito o logótipo da OMS.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:31:52 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000060

Título: Vacinar é proteger as crianças : Vacine os seus filhos

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 41,5x29 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Vacinação. Incentivo à vacinação das crianças. Representa quatro ilustrações sobre a importância de vacinar 
as crianças.

Cota actual: B/12/9/3-3.42

Cota original: 41 / Poster n.º 29 / 43

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequenos rasgos na margem  inferior, com fita-cola por trás, e um pequeno rasgo na 
margem esquerda.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:33:57 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000061

Título: Portugal é o país da Europa onde morrem mais crianças com pesticidas

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção à infância. Apresenta fotografia de duas crianças a brincarem perto de embalagens de tóxicos. Em 
baixo fotografia de homem a fechar uma porta.

Cota actual: B/12/9/2-2.27

Cota original: 152.1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. 

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:35:51 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000062

Título: Com as crianças todo o cuidado é pouco

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção à infância. Apresenta fotografia de duas crianças a brincarem, e atrás delas o símbolo desta 
campanha.

Cota actual: B/12/9/2-2.26

Cota original: 151

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. 

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:37:33 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000063

Título: A nova roda dos alimentos : …um guia para a escolha alimentar diária!

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Alimentação. Representa a roda dos alimentos.

Cota actual: B/12/9/2-2.25

Cota original: 160.1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. Apresenta marcas de uso e manuseamento.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:38:25 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000064

Título: A nova roda dos alimentos : …um guia para a escolha alimentar diária!

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Alimentação. Representa a roda dos alimentos.

Cota actual: B/12/9/3-3.43

Cota original: 160.a1

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta dobras no meio, nas margens está amassado. Dobra no canto superior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Réplica em tamanho menor do anterior.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:39:53 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000065

Título: Aprende a conhecer o perigo. Não te chapes!

Datas de produção: 1980-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 60,5x43 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa vários sinais de perigo.

Cota actual: B/12/9/1-1.15

Cota original: 154

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. Apresenta dobras no canto inferior esquerdo, na margem esquerda 
e direita.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (hoje DECO), foi criada a 12 de Fevereiro de 1974. 

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:41:23 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000066

Título: Rebelde

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Apresenta o rosto de uma mulher e abaixo descreve a Associação Jovens Pró-Vida, dizendo quais são os 
seus objectivos.

Cota actual: B/12/9/2-2.24

Cota original: 50 / Poster n.º 48 (?)

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgo no centro da margem inferior, com fita-cola por trás, e no canto inferior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:43:09 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000067

Título: Família

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31
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Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa uma família (ilustração).

Cota actual: B/12/9/2-2.23

Cota original: 31 / Poster n.º 47

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta mancha de humidade na parte superior (mais do lado esquerdo).

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:44:43 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000068

Título: Descobre o teu projecto

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa um bebé a pensar na sua futura profissão (ilustração).

Cota actual: B/12/9/2-2.22

Cota original: 12 / Poster n.º 46

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta mancha de humidade na parte superior (mais do lado esquerdo).

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:45:53 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000069

Título: Tu e a saúde

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa um bebé a pensar na sua futura profissão (ilustração).

Cota actual: B/12/9/2-2.21

Cota original: 25 / Poster n.º 50

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Representa um homem com a cabeça, o braço e a perna enfaixados, apoiando-se numa muleta (ilustração).

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:46:49 PM

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000070

Título: Tens amigos prá troca?

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa dois amigos abraçados (ilustração).

Cota actual: B/12/9/2-2.20

Cota original: 14 / Poster n.º 49

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta manchas de humidade na parte inferior (mais do lado direito). Rasgo no cantos superiores 
e grande rasgo do centro superior para o meio, com fita-cola por-trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:47:34 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000071

Título: Ambiente/ENEREN : 2ª Feira internacional de Equipamentos e Serviços para a protecção do meio ambiente

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-06-25

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa a copa de várias árvores (ilustração).

Cota actual: B/12/9/2-2.19

Cota original: 78 / Poster n.º 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta rasgos ao longo da margem direita.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:48:34 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000072

Título: NorMédica 99

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-10-17

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa em primeiro plano as costas de uma mulher, em segundo plano está a figura de um homem de 
bengala.

Cota actual: B/12/9/2-2.18

Cota original: 143 / Poster n.º 60

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobra e rasgo no canto superior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/26/2019 3:50:08 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000073

Título: NorMédica 94 : 2ª Feira da saúde

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-10-09

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa a imagem humana clássica feita por Leonardo da Vinci, com um coração alado aos seus pés.

Cota actual: B/12/9/2-2.17

Cota original: 33 / Poster n.º 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta várias manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:51:59 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000074

Título: Quimitec 94: 1ª Feira de Química Aplicada, do plástico e da borracha

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-06-25

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa desenhos de moléculas.

Cota actual: B/12/9/3-3.44

Cota original: 52 / Poster n.º 10 / 44

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta várias dobras. Rasgos no canto inferior esquerdo e no centro da margem direita.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:53:37 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000075

Título: Ciências da Nutrição: 5ª Semana 18 a 22 de Abril

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Alimentação (?). Apresenta fotografia de bebé perto do seio da mãe.

Cota actual: B/12/9/2-2.16

Cota original: 26 / Poster n.º 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/26/2019 3:55:17 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000076

Título: Segundas jornadas da saúde : A saúde do homem e da mulher : XIX curso pós-graduado de Endocrinologia

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: 66,5x47,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa dois smiles, um de olhos abertos e o outro de olhos em espiral.

Cota actual: B/12/9/2-2.15

Cota original: 51 (ou 15 ?) / Poster n.º 73

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 11:38:34 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000077

Título: O projecto Milénio Sagres / Expresso pode ser a oportunidade de começares o projecto da tua vida

Datas de produção: 2000-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa o troféu do Prémio Milénio 2000, e a fotografia de quatro jovens (provavelmente os vencedores de 
1999).

Cota actual: B/12/9/2-2.14

Cota original: 88 / 188 (ou /88 ?)

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 1:08:10 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000078

Título: Auto-exame da mama : um gesto simples que pode valer uma vida

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Luta contra o cancro. Representa os vários passos para a realização o auto-exame de mama.

Cota actual: B/12/9/2-2.13

Cota original: 115
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta várias manchas de humidade. Por trás, tem fita-cola nos quatro cantos.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 1:10:06 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000079

Título: As crianças têm direitos

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção à infância. Representa a ilustração dos Direitos da Criança. A baixo do título lê-se "Convenção dos 
Direitos da Criança aprovada pela Assembleia Geral das Nações unidas em 20 de Novembro de 1989 e 
rectificada em Portugal em 20 de Setembro de 1990".

Cota actual: B/12/9/2-2.12

Cota original: 18 / Poster n.º 79 / 40

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta manchas de humidade na margem direita.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 1:13:03 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000080

Título: Atenção! Guarde os medicamentos fora do alcance das crianças!

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x59,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção à infância. Representa um gato verde e um balão com o texto indicado no campo Título.

Cota actual: B/12/9/1-1.18

Cota original: 20 / Poster n.º 34 / 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 1:14:26 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000081

Título: Fundação Portuguesa de Cardiologia

Datas de produção: 1979-11-07 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 59x41 cm ; papel impresso
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Âmbito e conteúdo: Cuidados cardiológicos. Representa figura humana a preto com um coração vermelho no peito.

Cota actual: B/12/9/1-1.17

Cota original: 83 / Poster n.º 33 / 39

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta vários rasgos (sobretudo do lado esquerdo) com fita-cola por trás. Dobras nos cantos 
esquerdos.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A Fundação Portuguesa de Cardiologia foi fundada em 7 de Novembro de 1979.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 1:27:13 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000084

Título: Enfermedades epidemicas

Datas de produção: 1959-12-30 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x46,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças infecto-contagiosas. Representa ilustrações de diferentes epidemias.

Cota actual: B/12/9/1-1.12

Cota original: 31 / 105

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta várias manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Inferiu-se o produtor devido à semelhança com o cartaz 000084. O IMSS foi fundado em 1943 e o ISSSTE em 
30 de Dezembro de 1959.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:50:37 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000085

Título: O Exercício para quem não gosta de ginástica : Light Exercises: Flexibilidade, Vitalidade, Tônus muscular

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 64x44 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Saúde pelo exercício físico. Apresenta fotografia de rapaz em trajes de balé.

Cota actual: B/12/9/1-1.11

Cota original: 55 / Poster n.º 76

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobras nos cantos da esquerda e rasgo com fita-cola na margem superior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:51:55 PM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000086

Título: 5as jornadas ecológicas : Ecologia e direitos do homem

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-11-13

Dimensão e suporte: 60x42 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Apresenta o complexo de Ensino Superior de Viseu.

Cota actual: B/12/9/1-1.10

Cota original: 61 ou 19 / Poster n.º 39

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:54:21 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000087

Título: O orçamento do Zé Poluição

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 48x63 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa um homem zangado de braços cruzados (ilustração).

Cota actual: B/12/9/1-1.9

Cota original: 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta manchas de sujidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:56:48 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000088

Título: Se tem boa educação não deite o lixo no chão!! : Utilize correctamente os contentores!!

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 48x63 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa um ambiente poluído e outro limpo (ilustração).

Cota actual: B/12/9/1-1.8

Cota original: 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:58:41 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000089

Título: Dia nacional do não fumador : 17 de Novembro

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa um cigarro, no qual se desenhou uma cara a fumar, com um chapéu, e 
com selo "Procurado" em cima.

Cota actual: B/12/9/1-1.7

Cota original: 153

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:59:48 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000090

Título: Concurso de presépios

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-07

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa recortes de jornais a formar uma Árvore de Natal, e um pequeno presépio em baixo.

Cota actual: B/12/9/1-1.6

Cota original: 53 / Poster n.º 17

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. Apresenta rasgo no centro da margem superior com fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O concurso decorreu desde 7 de Dezembro de 1996 até 6 de Janeiro de 1997.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:01:27 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000091

Título: 21 de Março : Dia Mundial da Floresta

Datas de produção: 2000-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa várias árvores em torno de um círculo vermelho.

Cota actual: B/12/9/1-1.5
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Cota original: 96

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:03:48 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000092

Título: Dia internacional da diversidade biológica : 29 de Setembro

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção dos animais. Representa várias árvores em torno de um círculo vermelho.

Cota actual: B/12/9/1-1.4

Cota original: 116

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes. Apresenta pequenas dobras nos cantos superiores.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:06:58 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000093

Título: Vem pedalar pelo ambiente : Inauguração da 1ª pista ciclável do Conselho do Porto

Datas de produção: 2000-01-01 / 2000-06-03

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa foto desfocada de um manípulo de uma bicicleta.

Cota actual: B/12/9/1-1.3

Cota original: 95

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobras no canto inferior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:08:13 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000094

Título: Semana do Ambiente : Pensar, agir e construir um Ambiente melhor

Datas de produção: 2000-01-01 / 2000-06-03
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Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa três círculos de diferentes tamanhos, como se o maior fosse uma cara, e os 
outros dando a entender que está a pensar.

Cota actual: B/12/9/1-1.2

Cota original: 94

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:10:06 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000095

Título: Exposição Espaços : Caminhando pelos jardins e parques públicos da cidade do Porto

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-04-14

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa fotografia de ramos de árvores, tendo o céu como fundo.

Cota actual: B/12/9/1-1.1

Cota original: 119 / 76

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:11:36 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000096

Título: Vidro morto, vidro posto

Datas de produção: 1999-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa dois vidrões, um branco e um verde.

Cota actual: B/12/9/2-2.42

Cota original: 103 / Poster n.º 13

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:12:56 PM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000097

Título: Passeio de bicicleta pelas ruas da cidade do Porto : Vem pedalar pelo Ambiente

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-06-05

Dimensão e suporte: 62x42 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Apresenta a foto de uma roda de bicicleta no ar, vista em contrapicado.

Cota actual: B/12/9/2-2.41

Cota original: 123 / Poster n.º 47

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:15:22 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000098

Título: Semana do Ambiente

Datas de produção: 1990-01-01 / 1990-06-30

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Este cartaz só contém texto: programa da semana do ambiente (três pequenas flores 
espalhadas).

Cota actual: B/12/9/2-2.40

Cota original: 37 / Poster n.º 15 / 48

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobras no canto superior esquerdo e rasgo no centro da margem superior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:17:28 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000099

Título: Ciclo de conferências : Ambiente e desenvolvimento

Datas de produção: 1990-01-01 / 1990-06-30

Dimensão e suporte: 42x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa a copa de uma árvore dentro de um globo transparente.

Cota actual: B/12/9/3-3.45

Cota original: 49 / Poster n.º 74

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:19:39 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000100

Título: Respeitar a água para celebrar a vida

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x48 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Apresenta imagem de duas crianças a brindar com copos de água.

Cota actual: B/12/9/2-2.39

Cota original: 58 / Poster n.º 28

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dois rasgos e pequenas manchas na margem esquerda.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:21:02 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000101

Título: Limpar o Mundo : Limpar Portugal

Datas de produção: 1991-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 65x46 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa o desenho do planeta Terra.

Cota actual: B/12/9/2-2.38

Cota original: 150.2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:22:47 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000102

Título: A atmosfera encontra-se diferenciada em três camadas

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: 46,5x32,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa desenho / esquema que mostra as diferentes camadas atmosféricas.

Cota actual: B/12/9/1-1.32
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Cota original: 63 / Poster n.º 44

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequeno rasgo na margem inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:33:50 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000103

Título: A atmosfera da Terra actua como um filtro

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: 46,5x32,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa desenho / esquema que mostra o efeito da radiação solar sobre  as 
diferentes camadas atmosféricas.

Cota actual: B/12/9/1-1.33

Cota original: 144 / Poster n.º 43

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgo na margem superior com fita-cola.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:40:37 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000104

Título: A rarefação da camada de ozono

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: 46,5x32,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa desenho / esquema explicativo sobre o que se passa com a camada de 
ozono.

Cota actual: B/12/9/1-1.34

Cota original: 35 / Poster n.º 37

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequeno rasgo no canto inferior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:49:37 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000105

Título: O «buraco» na camada de ozono
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Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: 46,5x32,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa o buraco na camada de ozono sobre o planeta terra.

Cota actual: B/12/9/1-1.35

Cota original: 60 / Poster n.º 41

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Questões ambientais. Representa o buraco na camada de ozono sobre o planeta terra.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 3:50:55 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000106

Título: Efeitos da destruição da camada de ozono

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: 46,5x32,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa desenho / esquema da actuação dos raios solares sobre a Terra.

Cota actual: B/12/9/1-1.36

Cota original: 76 / Poster n.º 38 / 41

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgo na margem superior e várias manchas de sujidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 11:36:47 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000107

Título: Salvemos a camada de ozono!

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: 46,5x32,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa desenho do planeta Terra com vários elementos por cima (avião, 
computador, rádio, lata de spray, etc.).

Cota actual: B/12/9/1-1.37

Cota original: 72 / Poster n.º 45

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobra no canto superior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 11:38:32 AM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000108

Título: 13 regras para quem trabalha com alimentos

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 59,5x32 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Higiene alimentar. Representa vários alimentos que rodeiam o texto.

Cota actual: B/12/9/1-1.24

Cota original: 133 / 16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgos nos cantos superior e inferior direitos.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 11:54:09 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000109

Título: Pirâmide dos Alimentos : Guia para uma alimentação saudável

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 48x33 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Alimentação. Apresenta a pirâmide dos alimentos.

Cota actual: B/12/9/1-1.22

Cota original: 166

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobra na margem esquerda. Por trás, tem fita-cola nos quatro cantos.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 11:56:08 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000110

Título: Todo o dia é dia do Ambiente

Datas de produção: 1970-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x29,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Questões ambientais. Representa uma folha e o logotipo da Texas Instruments.

Cota actual: B/12/9/3-3.51

Cota original: 43 / Poster n.º 77

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobras nos cantos superior e inferior esquerdos.

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 11:57:50 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000111

Título: 7 sinais de alerta

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x29,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Luta contra o cancro. Representa, através de ilustrações de animais, vários sinais que podem indicar a 
presença de cancro.

Cota actual: B/12/9/3-3.50

Cota original: 66 ou 99 / Poster n.º 51 / 48

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta rasgos na margem superior e na esquerda. Várias manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 11:59:53 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000112

Título: Movimento Tabaco ou Saúde - Escolha Saúde

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x29,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção do tabagismo. Representa desenho de cidade no seu quotidiano.

Cota actual: B/12/9/3-3.49

Cota original: 70 / Poster n.º 82

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:01:35 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000113

Título: Campanha de educação do doente asmático

Datas de produção: 1989-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 42x29,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa vista urbana.

Cota actual: B/12/9/3-3.48

Cota original: 62 / Poster n.º 7

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresentar dobra no canto superior direito e no canto inferior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A ANTDR foi fundada em 1989.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:03:16 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000114

Título: SIDA : Prevenir para <por> amar

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 40x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa casal sentado na praia.

Cota actual: B/12/9/3-3.47

Cota original: 42 / Poster n.º 36

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgo na margem inferior com fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:05:09 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000115

Título: I jornadas transfronteiriças sobre o mar

Datas de produção: 2005-01-01 / 2005-04-08

Dimensão e suporte: 39,5x30 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa uma estrela do mar. Decorreram de 8 a 10 de Abril de 2005.

Cota actual: B/12/9/3-3.46

Cota original: 167

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:05:22 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000116

Título: SOS Família

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 32,5x23 cm ; papel impresso
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Âmbito e conteúdo: Representa um telefone com um coração desenhado.

Cota actual: B/12/9/3-3.46

Cota original: 112

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:07:06 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000117

Título: Compensações para hemofílicos infectados : 1986/1996

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-31

Dimensão e suporte: 62x45,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Este cartaz só contém texto. Apresenta a lista de medidas tomadas em favor dos hemofílicos.

Cota actual: B/12/9/1-1.29

Cota original: 91

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta rasgo na margem inferior e marca de fita-cola no canto superior direito. O cartaz não está 
bem colado à cartolina.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Está colado, com fita-cola, a uma cartolina. As dimensões apresentadas são as da cartolina.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:10:50 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000123

Título: Portugal necessita homens fortes : Defende…

Datas de produção: 1933-07-13 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 32,5x42,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um marinheiro com um bebé nas mãos.

Cota actual: B/12/9/3-3.53

Cota original: 129

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Dispensário de Higiene da Armada foi criado a 13 de Julho de 1933.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:12:59 PM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000124

Título: A vida do mar dá saúde : Cuidado…

Datas de produção: 1933-07-13 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 32,5x42,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa uma mulher de braços dados com dois marinheiros.

Cota actual: B/12/9/3-3.52

Cota original: 34 / 108

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Dispensário de Higiene da Armada foi criado a 13 de Julho de 1933.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:15:35 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000125

Título: Desinfecção externa com sabão mercurial : Marinheiros: ajudai a acabar com as doenças venéreas na Armada

Datas de produção: 1933-07-13 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 22x33 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um marinheiro com um bebé nas mãos.

Cota actual: B/12/9/3-4.27

Cota original: 33 / 107

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Dispensário de Higiene da Armada foi criado a 13 de Julho de 1933.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:17:00 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000126

Título: As corridas de touros: Depoimentos e apreciações da imprensa acerca da sua influência

Datas de produção: 1950-01-01 / 1970-12-31

Dimensão e suporte: 59x42,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção de animais. Este cartaz só contém texto.

Cota actual: B/12/9/1-1.30

Cota original: 63 / 137
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço com   rasgos nas bordas e nas dobras. 
Manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Está colado a uma cartolina, das mesmas dimensões do cartaz.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:18:02 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000133

Título: Pé descalço ferido pode ser pé perdido : Não ande descalço

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 70x50 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Representa um pé descalço que vai de encontro a uma tábua com um prego.

Cota actual: B/12/9/2-2.1

Cota original: 9 / 1(...?)

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta dobras nos quatro cantos e rasgos no canto inferior esquerdo, canto superior direito e 
margem superior. Manchas de humidade na parte inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:28:00 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000134

Título: Andar descalço é perigosíssimo! : Depende de si evitar as suas graves consequências

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.30

Cota original: 162

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras. Rasgos na margem superior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:30:35 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000135

Título: Lutar contra o pé descalço é defender a saúde pública : Não ande descalço

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10
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Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.31

Cota original: 170

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:31:47 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000136

Título: Colabore na campanha contra o pé descalço : Não consinta ninguém descalço ao pé de si

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.32

Cota original: 169

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:55:55 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000137

Título: Se andar descalço infringe um regulamento que estabelece as seguintes penalidades: (…) : Não queira ser 
punido

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. Informa sobre as penalidades para quem anda 
descalço.

Cota actual: B/12/9/3-4.33

Cota original: -

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:56:33 PM

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000138

Título: O pé descalço contrai o tétano! O tétano ocasiona a morte! : No seu próprio interesse não ande descalço

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.34

Cota original: 167

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:57:16 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000139

Título: O pé descalço é um hábito impróprio de gente civilizada : Não ande descalço

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.35

Cota original: 166

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:58:49 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000140

Título: O pé descalço está a ser reprimido : Não queira ser multado nem preso

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.36

Cota original: 165

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/28/2019 2:59:41 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000141

Título: Não ande descalço porque a sua saúde e mesmo a sua vida correm perigo!

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: "Pé descalço" (campanha). Este cartaz só contém texto. 

Cota actual: B/12/9/3-4.37

Cota original: 171

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:00:15 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000142

Título: O pé descalço é punido : Evite ser castigado

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras. Rasgo na margem inferior.

Cota actual: B/12/9/3-4.38

Cota original: 163

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:01:05 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-002/000143

Título: Não ande descalço : Os pés nus expõem-no a males irremediáveis!

Datas de produção: 1928-01-27 / 1959-03-10

Dimensão e suporte: 17x45 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras. Rasgo na margem inferior.

Cota actual: B/12/9/3-4.39

Cota original: 161

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta papel ácido, muito fino e algumas dobras.
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Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 3:01:39 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003

Título: Cartazes estrangeiros

Datas de produção: 1920-01-01 / 2000-12-31

Data da descrição: 6/2/2017 1:12:53 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000001

Título: El pais reclama el instituto de higiene sexual: Aporte su ladrillo

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa um edifício sobre o mapa da Argentina. É provável que se insira 
na "Campaña pro salud de la raza".

Cota actual: K/D/2-1.1

Cota original: 180

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta uma pequena macha de humidade e rasgo no canto 
superior esquerdo.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:17:34 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000002

Título: Mire de frente el peligro! : Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa uma avestruz com a cabeça escondida na terra e em segundo 
plano dois gaúchos a cavalo identificados como "sífilis" e "blenorragia".

Cota actual: K/D/2-1.2

Cota original: 196

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/20/2019 1:17:43 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000003

Título: Y los hijos pagan!.. : Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Protecção da infância. Representa um homem apoiado em duas bengalas e 
uma menina cega.

Cota actual: K/D/2-1.3

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta uma pequena macha de humidade na margem inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:19:26 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000004

Título: Vale mas prevenir que curar. Liga Argentina de Profilaxis Social : Hágase socio : Campaña pro salud de la 
raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Publicidade para angariação de sócios. Representa em grande plano o logótipo da Liga Argentina de Profilaxia 
Social. Em rodapé apresenta a morada da sede desta Liga.

Cota actual: K/D/2-1.4

Cota original: 175

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:20:58 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000005

Título: De cada 1.000 niños ciegos 800 lo son por infección venérea. Ciega…Evitémolo! : Campaña pro salud de la 
raza : Préstenos su ayuda

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Protecção da infância. Representa uma menina cega com uma boneca no 
colo. Em rodapé apresenta a morada da sede desta Liga.
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Cota actual: K/D/2-1.5

Cota original: 17/90

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta vários rasgos nos locais em que esteve dobrado, está 
colado com fita-cola no verso.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:22:45 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000006

Título: Al Servicio de la Humanidad! Préstenos su ayuda! : Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Eugenia/ Prevenção de doenças venéreas. Apresenta fotografia de vários homens alinhados, vestidos co 
calções e sapatilhas, em marcha. Legenda da fotografia: "(Gentileza del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos, de Berlin, a la Liga Argentina de  Profilaxis Social)".

Cota actual: K/D/2-1.6

Cota original: 26/100

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta vários rasgos nos locais em que esteve dobrado, está 
colado com fita-cola no verso.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:24:31 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000007

Título: Por una Humanidad Mejor! : Campaña por salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Eugenia/ Prevenção de doenças venéreas. Representa uma figura humana, à imagem de uma estátua grega 
clássica.

Cota actual: K/D/2-2.1

Cota original: 182

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta um pequeno rasgo na margem lateral superior 
esquerda.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:25:59 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000008

Título: La Sifilis: El más grave flagelo social : Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa uma figura humana e as percentagens de mortalidade 
associadas aos vários órgãos desse vulto.

Cota actual: K/D/2-2.2

Cota original: 25/99

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta vários rasgos nas bordas e nos locais em que esteve 
dobrado, está colado com fita-cola no verso.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:28:10 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000009

Título: Arránquese la mordaza! La falsa vergüenza favorece la propagacion de las enfermedades venereas : 
Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 146x110 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas.  Representa um rosto humano amordaçado, e na mordaça lê-se "prejuicios".

Cota actual: K/D/2-2.5

Cota original: 86

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em cinco vezes. Apresenta dois pequenos rasgos em uma das dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:18:09 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000010

Título: La mejor herancia es una buena salud! : Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso
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Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Representa o rosto de uma criança sorridente e, em segundo plano, um 
casal de noivos.

Cota actual: K/D/2-2.3

Cota original: 177

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:19:26 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000011

Título: Campaña pro salud de la raza

Datas de produção: 1937-06-01 / 1938-06-01

Dimensão e suporte: 110x74,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Eugenia/ Prevenção de doenças venéreas. Este cartaz só contém texto. Apresenta a comissão honorária e a 
comissão organizadora desta campanha. Contém um comunicado à nação. Está assinado pelo Secretário e 
pelo Presidente da Liga Argentina de Profilaxia Social.

Cota actual: K/D/2-2.4

Cota original: 178

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0003

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:21:04 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000012

Título: Fly-Tox (leia Flai-tox) : Poderoso insecticida

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 110x70 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Publicidade feita ao insecticida "Fly-Tox". Representa a Morte, em pé nas costas de 
um insecto, tentando evitar ser atingida pelo Fly-Tox.

Cota actual: K/D/2-3.1

Cota original: 66/140

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta vários rasgos nos locais em que esteve dobrado, está 
colado com fita-cola no verso. Manchas de humidade na margem esquerda.

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0482

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:22:40 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000013

Título: Fly-Tox (leia Flai-tox) : Poderoso insecticida

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 110x70 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Publicidade feita ao insecticida "Fly-Tox". Representa um insecto morto e várias 
embalagens de Fly-Tox em baixo.

Cota actual: K/D/2-3.2

Cota original: 68/142

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta manchas de humidade na margem esquerda. Papel 
quebradiço nas bordas e nas zonas de dobra, com alguns rasgos.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0482

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:27:08 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000014

Título: Defenda seu sono com Fly-Tox : O mais poderoso insecticida

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 89,5x60 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate aos insectos. Publicidade feita ao insecticida "Fly-Tox". Representa uma criança adormecida com 
boneca no colo enquanto um insecto se dirige em sua direcção, estando ao lado da criança várias 
embalagens de Fly-Tox.

Cota actual: K/D/2-3.3

Cota original: 67/141

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta papel quebradiço nas bordas e nas zonas de dobra, com 
alguns rasgos. Manchas no canto inferior direito.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

PT/ADPRT/ASS/LPPS/0482

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:31:18 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000015

Título: Raticida poderoso: Atrai, seduz e mata os ratos : Rat-Tox

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31
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Dimensão e suporte: 100x83 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Publicidade feita ao raticida "Rat-Tox". Representa um tocador de flauta com um grande tubo de Rat-Tox ao 
ombro. O produto que sai do tubo forma a palava "Rat-Tox", estando inúmeros ratos em segundo plano.

Cota actual: K/D/2-3.4

Cota original: 184

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta alguns rasgos nas bordas e nas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:32:49 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000018

Título: Syphilis. Blennorrhagie

Datas de produção: 1930-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 62x91 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Só contém texto, sobre os perigos da sífilis e da blenorragia, em duas 
línguas (francês e alemão).

Cota actual: K/D/2-4.3

Cota original: 14/85

Idioma e escrita: Fre (francês) ; Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta papel quebradiço, com alguns rasgos e fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:39:08 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000019

Título: Lutte contre le cancer: avertissement au public

Datas de produção: 1920-07-13 / 1930-04-03

Dimensão e suporte: 85x62 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Luta contra o cancro. Este cartaz só contém texto. Explica que o cancro é uma doença curável e adverte o 
público para se precaver contra esta doença. Tradução do título: "Combate ao Câncer: Advertência ao 
Público".

Cota actual: K/D/2-4.4

Cota original: 19/92

Idioma e escrita: Fre (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço, com alguns rasgos nas dobras e nas 
bordas.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Ministério da Saúde, Assistência e Reinserção Social só teve esta designação desde 13 de Julho de 1920 a 
3 de Abril de 1930.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/20/2019 3:42:22 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000020

Título: Affiche éditée par la Ligue Franco-Anglo-Americaine Contre le Cancer: Le Cancer peut être guéri s'il est traité 
à son début

Datas de produção: 1920-07-13 / 1930-04-03

Dimensão e suporte: 85x62 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Luta contra o cancro. Explica que o cancro é uma doença curável se tratada no seu começo. Tradução do 
título: "Cartaz publicado pela Liga Franco-Anglo-Americana contra o cancro: O câncer pode ser curado se 
tratado no seu início".

Cota actual: K/D/2-8.2

Cota original: 147

Idioma e escrita: Fre (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço, com vários rasgos nas dobras e nas 
bordas e fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O Ministério da Saúde, Assistência e Reinserção Social só teve esta designação desde 13 de Julho de 1920 a 
3 de Abril de 1930.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:46:24 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000021

Título: La Syphilis

Datas de produção: 1923-01-01 / 1930-04-03

Dimensão e suporte: 85x62 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças venéreas. Este cartaz só contém texto, sobre os perigos da sífilis.

Cota actual: B/12/9/1-1.28

Cota original: 18/91

Idioma e escrita: Fre (francês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço, com alguns rasgos nas dobras e nas 
bordas e fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Esta liga foi fundada em 1923. Tem no canto inferior direito o carimbo do "Ministére du Travail, de l'Hygiéne, 
de l'Assistance et de la Prévoyance Sociales".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:48:00 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000022

Título: Como «anda» su corazon? : Del ritmo de su marcha depende su salud : Cuidelo!

Datas de produção: 1936-06-15 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 74x55 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Cuidados cardiológicos. Representa figura humana a segurar nas mãos um coração, em frente ao peito. À sua 
volta estão três corações personificados em diferentes actividades.
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Cota actual: K/D/2-4.5

Cota original: 10/83

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço na margem esquerda, com alguns rasgos 
nas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz tem no rodapé o carimbo do "Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social - Delegacion Rosario". 
No Paraguai, este Ministério foi criado em 15 de Junho de 1936.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:50:22 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000023

Título: Pueblo prevenido contra una de las enfermedades infecto-contagiosas mas difundidas : fiebre tifoidea

Datas de produção: 1936-06-15 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 61x49 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de doenças infecto-contagiosas. Difusão da vacina contra a tifoide. Representa uma cidade vista 
do alto com uma seringa sobre ela. Em segundo plano, na lateral direita, são representadas algumas medidas 
de prevenção destas doenças.

Cota actual: B/12/9/1-1.26

Cota original: 15/88

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta  alguns rasgos nas dobras e nas bordas.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: No Paraguai, este Ministério foi criado em 15 de Junho de 1936.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:53:23 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000024

Título: Semana del Servicio Social

Datas de produção: 1936-06-15 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 41x32 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Assistência social. Representa uma espécie de cabana ao fundo, do lado esquerdo uma mulher com algo nas 
mãos, virada para um casal com uma criança, que estão do lado direito.

Cota actual: B/12/9/3-3.39

Cota original: 800 ou 1800

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em uma vez. Apresenta  a dobra bastante vincada e as bordas levemente 
irregulares. Mancha gráfica desbotada, dificultando a leitura de parte do texto.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: No Paraguai, este Ministério foi criado em 15 de Junho de 1936. Este cartaz menciona os dias e meses em 
que irá decorrer a semana social (última semana de Nov. e dois primeiros dias de Dez.), sem contudo referir o 
ano.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/20/2019 3:55:42 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000025

Título: A Europa contra o inimigo: Os filhos da Letónia e da Estónia

Datas de produção: 1943-01-01 / 1943-12-31

Dimensão e suporte: 59,5 x84 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda de guerra alemã (2ª Guerra Mundial). Apresenta várias fotografias de soldados e duas pinturas 
de soldados em guerra. Apresenta texto sobre o ano em que a Letónia e a Estónia estiveram sob o domínio da 
União Soviética.

Cota actual: K/D/2-4.7

Cota original: 165

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço, com vários rasgos nas dobras e nas 
bordas e fita-cola na frente.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está na horizontal. Referência no canto inferior direito: "WPr IV - P - N.º 74 VIII / 1943".  Na parte 
inferior esquerda há uma espécie de símbolo, que mostra um homem rodeado de serpentes, com os seguintes 
dizeres: "A Europa conheceu o bolchevismo e combatê-lo-á até à vitória final".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 3:59:49 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000026

Título: Quatro duros golpes contra os usurpadores da liberdade dos povos! [frente] ; Os teatros da vitoriosa disputa 
do pacto das três potências com o domínio do ouro anglo-norteamericano [verso]

Datas de produção: 1942-01-01 / 1942-12-31

Dimensão e suporte: 42x59 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda de guerra alemã (2ª Guerra Mundial). Frente: Representa quatro ilustrações (com legenda) de 
confrontos entre alemães e Aliados. Verso:  Apresenta mapa-mundi onde estão sinalizados os confrontos, 
ilustrados na frente do cartaz, e faz breve relato de cada um deles.

Cota actual: B/12/9/1-1.27

Cota original: 65/139

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está na horizontal. Contém informação na frente e no verso. Referência no canto inferior direito: 
"WPr/ IV - P - N.º 101 III / 1942 (® C 2263)".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 4:02:21 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000027

Título: Estamos preparados

Datas de produção: 1943-01-01 / 1945-12-31

Dimensão e suporte: 61x86 cm ; papel impresso
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Âmbito e conteúdo: Propaganda de guerra alemã (2ª Guerra Mundial). Representa fragmento de mapa da Europa (noroeste), com 
estratégia de ataque e defesa da Alemanha, e várias fotos de guerra legendadas.

Cota actual: K/D/2-4.6

Cota original: 1/75

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta  vários rasgos nas dobras e nas bordas e fita-cola por trás. 
Mancha de humidade no canto inferior esquerdo e centro inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está na horizontal.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 4:04:35 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000031

Título: Chemare pentru tuberculosi

Datas de produção: 1928-01-01 / 1939-12-31

Dimensão e suporte: 65x47,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Tuberculose. Este cartaz só contém texto. Está assinado como "Maria" (canto inferior direito). Tradução do 
título: "Chamada para a tuberculose".

Cota actual: B/12/9/2-2.8

Cota original: 54/128

Idioma e escrita: Ron (romeno)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em quatro vezes. Apresenta papel quebradiço, vários rasgos nas dobras e nas bordas e 
fita-cola por trás. Mancha de humidade no lado esquerdo. 

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: O produtor intelectual foi identificado através das informações dadas pelo processo de correspondência com 
sociedades estrangeiras, onde se lê em carta de 1928-07-16 que a referida entidade iria enviar à LPPS um 
dos seus cartazes.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:48:46 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000082

Título: Prevención de accidentes

Datas de produção: 1959-12-30 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x46,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Protecção à infância. Prevenção de acidentes. Representa várias ilustrações e legendas sobre como evitar 
acidentes, principalmente com crianças.

Cota actual: B/12/9/1-1.14

Cota original: 32 / 106

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta várias manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: Inferiu-se o produtor devido à semelhança com o cartaz 000084. O IMSS foi fundado em 1943 e o ISSSTE em 
30 de Dezembro de 1959.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 1:29:04 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000083

Título: Drogas y drogadicción

Datas de produção: 1959-12-30 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 68x46,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa vários tipos de drogas (ilustrações).

Cota actual: B/12/9/1-1.13

Cota original: 30 / 104

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Apresenta pequenas dobras nos cantos.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Inferiu-se o produtor devido à semelhança com o cartaz 000084. O IMSS foi fundado em 1943 e o ISSSTE em 
30 de Dezembro de 1959.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/27/2019 2:49:14 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000118

Título: Chrán sa úrazu! : Pamätaj na svoju rodinu! (= Defende-te dos acidentes! : Pensa na tua família!)

Datas de produção: 1920-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 56,5x39 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de acidentes. Representa um soldado, uma mulher com um bebé no colo e uma criança.

Cota actual: B/12/9/2-2.4

Cota original: 1 / 69

Idioma e escrita: Slo (eslovaco)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço com vários rasgos e fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:31:10 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000119

Título: Prevéngase! : Semana del diagnóstico precoz

Datas de produção: 1920-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 59x41 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Tuberculose. Representa um médico a obter uma radiografia.
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Cota actual: B/12/9/2-2.5

Cota original: 20 / 93

Idioma e escrita: Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em duas vezes. Apresenta papel quebradiço com rasgos nas bordas e nas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 12:51:01 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000120

Título: Verein für Volks- und Schulhygiene : Leitgedanken zum Vortrag von Dr. Krombach über : Soziale Krankheiten

Datas de produção: 1920-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: 43x34 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Representa dois esquemas feitos com triângulos, a restante mancha gráfica é textual. Tradução do título : 
"Sociedade para a Higiene Popular e Escolar: princípios orientadores pelo Dr. Krombach, sobre: doenças 
sociais."

Cota actual: B/12/9/1-1.38

Cota original: 16 / 89

Idioma e escrita: Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em três vezes. Apresenta papel quebradiço com rasgos nas bordas e nas dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:04:04 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000121

Título: Denk' an frau und kind : Sei vorsichtig!

Datas de produção: 1920-01-01 / 1938-03-12

Dimensão e suporte: 43x34 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de acidentes. Assuntos laborais. Representa um operário fabril, no manuseio de uma máquina, a 
pensar na mulher e no filho. Tradução do título: "Pensa na mulher e na criança: tem cuidado!"

Cota actual: B/12/9/3-3.55

Cota original: 23 / 97

Idioma e escrita: Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em duas vezes. Apresenta papel quebradiço com  pequenos rasgos nas bordas e nas 
dobras.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:06:29 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000122
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Título: Schütze deine haare!

Datas de produção: 1920-01-01 / 1938-03-12

Dimensão e suporte: 43x34 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Prevenção de acidentes. Assuntos laborais. Representa dois operários fabris, um com touca e outro sem. 
Tradução do titulo: "Protege os teus cabelos!"

Cota actual: B/12/9/3-3.54

Cota original: 27 / 101

Idioma e escrita: Ger (alemão)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Dobras originais em duas vezes. Apresenta papel quebradiço com   rasgos nas bordas e nas dobras, 
com fita-cola por trás.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 1:11:31 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000127

Título: A Bandeira da Vitória n.º 2 : Um paraquedista britânico

Datas de produção: 1944-01-01 / 1945-09-01

Dimensão e suporte: 57x44,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda britânica (2ª Guerra Mundial). Representa um paraquedista com capacete e arma na mão.

Cota actual: B/12/9/3-4.5

Cota original: 3 / 77

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:18:51 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000128

Título: A Bandeira da Vitória n.º 4 : As guardas-avançadas do exército britânico

Datas de produção: 1944-01-01 / 1945-09-01

Dimensão e suporte: 57x44,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda britânica (2ª Guerra Mundial). Representa um soldado montado numa moto.

Cota actual: B/12/9/3-4.4

Cota original: 4 / 78

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. Apresenta manchas de humidade nas margens laterais.

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:21:40 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000129

Título: A Bandeira da Vitória n.º 5 : Preparando-se para a segunda frente

Datas de produção: 1944-01-01 / 1945-09-01

Dimensão e suporte: 57x44,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda britânica (2ª Guerra Mundial). Representa soldados a puxarem um canhão.

Cota actual: B/12/9/3-4.3

Cota original: 5 / 79

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. 

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:23:06 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000130

Título: A Bandeira da Vitória n.º 6 : Alexandre o Grande

Datas de produção: 1944-01-01 / 1945-09-01

Dimensão e suporte: 57x44,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda britânica (2ª Guerra Mundial). Representa Mussolini.

Cota actual: B/12/9/3-4.2

Cota original: 6 / 80

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. Apresenta manchas de humidade na margem inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:24:14 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000131

Título: A Bandeira da Vitória n.º 7 : Aguardando o momento de dar pelo microfone a ordem «Todos aos seus postos»

Datas de produção: 1944-01-01 / 1945-09-01

Dimensão e suporte: 57x44,5 cm ; papel impresso
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Âmbito e conteúdo: Propaganda britânica (2ª Guerra Mundial). Representa militar com auscultadores e microfone.

Cota actual: B/12/9/3-4.1

Cota original: 7 / 81

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. Apresenta manchas de humidade na margem inferior.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:25:33 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000132

Título: O presidente dos Estados Unidos da América e o Governo de sua Majestade no Reino Unido : Declaram…

Datas de produção: 1944-01-01 / 1945-09-01

Dimensão e suporte: 45,5x34,5 cm ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Propaganda britânica (2ª Guerra Mundial). Representa as bandeiras do Reino Unido e dos EUA.

Cota actual: B/12/9/3-4.25

Cota original: 2 / 76

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em duas vezes.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Brochura de quatro páginas (contém informação na frente e no verso). As medidas foram tiradas estando 
desdobrado. Fica dobrado ao meio.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/28/2019 2:26:38 PM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000257

Título: A luz do sol previne a tuberculose

Datas de produção: 1920-01-01 / 1928-05-01

Dimensão e suporte: 62x44,5 ; papel impresso

Âmbito e conteúdo: Combate à tuberculose. Representa criança com um cão. Este cartaz está escrito em japonês, sem qualquer 
outra tradução.

Cota actual: B/12/9/1-1.31

Cota original: 4 / 72

Idioma e escrita: Jpn (japonês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Dobras originais em três vezes. Apresenta alguns rasgos e manchas de humidade. Tem fita-cola por 
trás a toda a volta.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A tradução do título deste cartaz foi feita em 2017 por Wu Hui, à data estudante de doutoramento da FLUP.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

382/438

Catálogo2019-04-11



Data da descrição: 4/11/2019 10:10:06 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000258

Título: No. 12 To the rescue

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa um homem a tentar salvar outro que se está a afogar. Tradução do título: "Ao 
resgate".

Cota actual: B/12/8/1-1

Cota original: 13 / 16

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:16:05 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000259

Título: No. 13 The need of physical exercises

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa várias actividades físicas. Tradução do título: "Necessidade de exercício físico".

Cota actual: B/12/8/1-2

Cota original: 8 / 11

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:32:29 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000260

Título: No. 15 Helping the ex-leper

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa dois homens a conduzir um arado. Tradução do título: "Ajudando o ex-leproso".

Cota actual: B/12/8/1-3
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Cota original: 1 / 4

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:34:14 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000261

Título: No. 7 Marriage in leprosy

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa dois noivos, com uma representação de Cupido a segurar na cauda do vestido 
da noiva. Tradução do título: "Casamento na lepra".

Cota actual: B/12/8/1-4

Cota original: 11 / 14

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:35:27 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000262

Título: No. 10 Protecting the infant

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa uma mulher com um bebé nos braços, e outra deitada numa cama. Tradução do 
título: "Protegendo o bebé".

Cota actual: B/12/8/1-5

Cota original: 3 / 6

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:36:39 AM
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Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000263

Título: No. 3 Diagnosis of leprosy: finding the germ

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa a realização de um exame para diagnóstico da lepra. Tradução do título: 
"Diagnóstico de lepra: encontrando o germe".

Cota actual: B/12/8/1-6

Cota original: 5 / 8

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:37:49 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000264

Título: No. 5 Go to the doctor

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa uma criança, um médico e um adulto. Tradução do título: "Vá ao médico".

Cota actual: B/12/8/1-7

Cota original: 7 / 10

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:39:00 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000265

Título: No. 8 Saving children from leprous parents

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa crianças a brincar num parque. Tradução do título: "Salvando crianças de pais 
leprosos".

Cota actual: B/12/8/1-8

Cota original: 9 / 12
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Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:40:18 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000266

Título: No. 6 The effects of treatment

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa criança a receber vacina. Tradução do título: "Os efeitos do tratamento".

Cota actual: B/12/8/1-9

Cota original: 10 / 13

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:41:33 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000267

Título: No. 14 The five foes of leprosy

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa duas mãos indicando-se mutuamente. Tradução do título: "Os cinco inimigos da 
lepra".

Cota actual: B/12/8/1-10

Cota original: 13 / 15

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:42:59 AM

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000268

Título: No.1 The bright future

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa homem de braços abertos. Tradução do título: "O futuro brilhante".

Cota actual: B/12/8/1-12

Cota original: 6 / 9

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:44:12 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000269

Título: No. 9 Isolation of the leper

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Lepra. Representa homem sentado e mulher e criança em pé, do outro lado da porta.  
Tradução do título: "Isolamento do leproso".

Cota actual: B/12/8/1-12

Cota original: 4 / 7

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:45:46 AM

Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-003/000270

Título: No. 4 Diagnosis of leprosy: testing the sensation

Datas de produção: 1920-01-01 / 1937-12-31

Dimensão e suporte: 82,5x55x2,5 cm ; papel impresso colado em tecido (?)

Âmbito e conteúdo: Combate à lepra. Representa dois homens, um de bata e outro vendado, num teste de sensibilidade. 
Tradução do título: "Diagnóstico da lepra: testando a sensação".

Cota actual: B/12/8/1-13

Cota original: 2 / 5

Idioma e escrita: Chi (chinês) ; Eng (inglês)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Tem vários rasgos, fita-cola e manchas de humidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Este cartaz está escrito em chinês, com tradução do título em inglês no canto inferior esquerdo. Tem as 
margens inferior e superior afixadas a tábuas de madeira.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/11/2019 10:47:18 AM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-004

Título: Diapositivos

Datas de produção: 1980-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: Diapositivos

Data da descrição: 6/2/2017 1:15:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-004/0001

Título: Slides LPPS

Datas de produção: 1980-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: Pasta contendo 263 slides.

Âmbito e conteúdo: Contém slides relacionados com: [Slides sem identificação] (31 slides); Historial (resumo) - A (47 slides); 
Historial - B (81 slides); [B1] - tema não identificado (83 slides); Instalações passado e presente – C (63 slides); 
Comemorações (70 anos) - D (32 slides); Saúde: Prevenção cardiovascular – E (6 slides).

Cota actual: K/28/2/4-18

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Necessita de reacondicionamento.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Slides têm a seguinte numeração original: [Slides sem identificação] - não numerados; A - numerados de 1 a 
50 (faltam 16, 17, 27); B - numerados de 1 a 67 (faltam 31, 35, 59) + 17; [B1] - de 1 a 3; C - de 1 a 63; D - de 1 
a 32 ; E - de 1 a 6.

Regras ou convenções: ISAD(G) : ODA

Data da descrição: 3/18/2019 12:37:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-004/0002

Título: Slides LPPS

Datas de produção: 1980-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: Pasta contendo 220 slides.

Âmbito e conteúdo: Contém slides relacionados com: SIDA no grande Porto – F (30 slides); Saúde SIDA: Fórum SIDA 1999 – G (4 
slides); Saúde SIDA: Preservativo voador – H (8 slides); Saúde SIDA: Vamos fazer da SIDA um história 
desaparecida – I (8 slides); Saúde Tabagismo: Congresso tabagismo na criança e na mulher – J (7 slides); 
Saúde: Normédica – K (1 slide); Saúde: Educação Nutricional – L (2 slides); Ambiente: Fauna e Flora - L1 (31 
slides); Ambiente: Protecção do ambiente - M1 (34 slides); Energia: Recursos - N1 (7 slides); Geografia do 
mundo - O1 (5 slides); Geografia do Porto - P1 (8 slides); [Q1] - tema não identificado (8 slides); Cartoons - R1 
(62 slides); Social: Trabalho - R2 (5 slides).

Cota actual: K/28/2/4-19
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Necessita de reacondicionamento.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Slides têm a seguinte numeração original: F - de 1 a 30; G - de 1 a 4; H - de 1 a 8; I - de 1 a 8; J - de 1 a 7; K - 
Só tem 1 slide; L - de 1 a 2; L1 - de 1 a 46 (faltam 22- 42) + 5; M1 - de 1 a 33 + 1; N1 - de 1 a 5 + 2; O1 - de 1 
a 5; P1 - de 1 a 7 + 1; [Q1] - de 1 a 3 + 5; R1 - de 1 a 59 (faltam 42, 52) + 5; R2 - de 1 a 5.

Regras ou convenções: ISAD(G) : ODA

Data da descrição: 3/18/2019 12:38:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-004/0003

Título: Slides LPPS

Datas de produção: 1980-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: Pasta contendo 284 slides.

Âmbito e conteúdo: Contém slides relacionados com: Material Extra - S1 (36 slides); Informações Gerais: Reflexões I - T1 (38 
slides); Informações Gerais: Reflexões II - U1 (12 slides); Ambiente: Feira do livro; Stand do ambiente - U2 (13 
slides); [V] - tema não identificado (2 slides); Informações Gerais: Reflexões III (consumismo) - V1 (141 slides); 
[W1] - tema não identificado (30 slides); Aglomerados populacionais (12 slides).

Cota actual: K/28/2/4-20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Necessita de reacondicionamento.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Slides têm a seguinte numeração original: S1 - de 1 a 30 + 6; T1 - de 1 a 33 + 5; U1 - de 1 a 3 + 9; U2 - de 1 a 
11 + 2; [V] - de 1 a 7 (faltam 1, 2, 3, 4, 5); V1 - de 1 a 78 + 63; [W1] - de 1 a 31 (falta o 6); Aglomerados 
populacionais - não numerados (contém folha com legenda dos slides).

Regras ou convenções: ISAD(G) : ODA

Data da descrição: 3/18/2019 12:39:33 PM

Nível de descrição: SSR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-005

Título: Negativos

Datas de produção: 1928-05-28 / 2000-12-31

Data da descrição: 6/2/2017 1:14:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-005/0001

Título: Negativos de fotografias LPPS

Datas de produção: 1993-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: Pasta contendo 427 negativos de 35mm, não numerados, em 73 fls.
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Âmbito e conteúdo: Contém negativos relacionados com: Edifício LPPS (10 negativos); 1999 - Semana do coração (3 negativos); 
1999 - Marcha para o ambiente e a saúde (6 negativos); 1999 - Edifício da LPPS (4 negativos); 1998 - VAMP 
(4 negativos); 1998 - Recluse-Arte (21 negativos); 1998 - Campanha de prevenção cardiovascular (6 
negativos); 1998 - Congresso SIDA no grande Porto (10 negativos); 1997 - Interambi 97 (3 negativos); 1997 - 
Passagem de Modelos (26 negativos); 1996 - Clean up 96 (13 negativos); 1996 - II Congresso Tabagismo e 
saúde na mulher e na criança (15 negativos); 1996 - Stand Normédica (2 negativos); 1995 - Concerto da 
campanha O preservativo voador (6 negativos); 1995 - Ciclo- percurso Ambiente e saúde (18 negativos); 
Exposição comemorativa dos 70 anos - 10/10/1994 (12 negativos); 1994 - 70 anos da LPS (31 negativos); 
1994 – 1ª Conferência sobre a SIDA (4 negativos); 1994 - Jardim-escola João de Deus (3 negativos); Espaços 
e objectos da LPPS (37 negativos); 1993 - Passeio anual 93 - Serra do Gerês (2 negativos); 1993 - 
Legalização da LPPS (2 negativos). Contém ainda 189 negativos não identificados, separados das fotografias.

Cota actual: K/28/2/4-16

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Necessita de reacondicionamento a partir da folha 44.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 12:45:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-005/0002

Título: Negativos de fotografias LPPS

Datas de produção: 1928-05-28 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: Pastas contendo 410 negativos de diversos formatos, não numerados, em 68 capilhas.

Âmbito e conteúdo: Negativos não identificados, separados das fotografias.

Cota actual: K/28/2/4-17 , K/10/2/5-473, K/10/2/5-474, K/10/2/5-475, K/10/2/5-476

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular. Necessita de reacondicionamento. Negativos danificados nas fls. 47-49, 54, 55, 58, 59, 61, 68. Vários 
negativos sobrepostos nas fls. 65-68.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 12:45:15 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025

Título: Fotografias

Datas de produção: 1922-10-23 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: Papel

Data da descrição: 1/9/2018 11:01:56 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0688

Título: Feiras e praças públicas

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 11 fotos, numeradas 83 a 99 (faltam 94 a 99).
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Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam praças e mercados públicos ao ar livre.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:00:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0689

Título: Bicha para o pão

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 4 fotos, numeradas 1 a 4 (falta 4) + 1; inclui 1 foto repetida.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam pessoas em fila para um estabelecimento, presumivelmente uma padaria.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:23:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0690

Título: Fotografias não identificadas

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 2 fotos, não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias soltas não identificadas.

Cota actual: K/28/2/1-2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:31:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0691

Título: Cartazes de cinemas no Porto

Datas de produção: 1940-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 6 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam cartazes de vários cinemas da cidade do Porto.
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Cota actual: K/28/2/1-3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Inclui índice geral do que continha a capa original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:32:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0692

Título: Documentário fotográfico da distribuição do bodo de Natal de 1953 a 55, no Clube Suíço

Datas de produção: 1953-12-01 / 1955-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 32 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a distribuição do bodo de Natal entre os anos de 1953 e 1955, no Clube Suíço.

Cota actual: K/28/2/1-3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Inclui uma folha (30) com relação das fotos por anos e actividades.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:40:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0693

Título: Exposições

Datas de produção: 1950-01-01 / 1980-07-12

Dimensão e suporte: Capa contendo 18 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram: "exposição sobre a liga e a sua história (52); exposição da província do Alto 
Alentejo, realizada a quando da Conferência do Prof. Dr. António Bartolomeu Gromicho (52v-57); exposição 
de peças de vestuário, organizada pelas senhoras da colónia suíça do Porto, em Dezembro de 1952 (58-60); 
Exposição da imprensa Regional na Fundação Engenheiro António Almeida, de 4 a 12 de Julho de 1980 (60v). 
A fl. 51v consta uma relação das fotografias.

Cota actual: K/28/2/1-4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 3:52:26 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0694

Título: Tunas académicas

Datas de produção: 1950-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 4 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram uma tuna académica actuando.

Cota actual: K/28/2/1-4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 4:01:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0695

Título: Outras actividades

Datas de produção: 1950-01-01 / 1960-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 20 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram: Casos do dia em "O Primeiro" de 11 de Agosto de 1956 (1); Fotos retratando jovens 
prostitutas da época (2-5); Oferta dos serviços de Indústria e Geologia Museu Freire de Andrade - Lourenço 
Marques (6); Documentos sobre as campanhas feitas pela L.P.P.S., 2/12/1958 (7-18); não identificadas (19 e 
20). Inclui relação geral das fotografias.

Cota actual: K/28/2/1-4

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/18/2019 4:02:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0696

Título: Caminhada anual da LPPS - Serra do Gerês 1994

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 4 fotos, numeradas 1 a 8 (faltam: 2, 6, 7 e 8).

Âmbito e conteúdo: Fotografias da caminhada anual na Serra do Gerês, tendo como participantes vários sócios da LPPS.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/19/2019 3:59:32 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0697

Título: Primeiras conferências sobre a SIDA - Prof. Dr. Lecour

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 10 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam a conferência do Professor Doutor Henrique Lecour sobre a SIDA, promovida 
pela LPPS.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/19/2019 4:04:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0698

Título: Ciclo-percurso para o ambiente e saúde - Porto 1995

Datas de produção: 1995-01-01 / 1995-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 35 fotos, numeradas 1 a 3 (faltam: 11 e 12) + 4.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento "Ciclo-percurso para o ambiente e saúde", que contou com a participação 
de 200 cicloturistas num pequeno percurso pela cidade do Porto, onde se realizou a medição de monóxido de 
carbono a 40 participantes fumadores. Contou com o apoio da ACN.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/20/2019 1:13:15 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0699
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Título: Concerto da campanha "Preservativo Voador" (21/6/1995) Porto

Datas de produção: 1995-06-21 / 1995-06-21

Dimensão e suporte: Capa contendo 11 fotos, numeradas 1 a 12 (falta: 6).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o concerto de abertura da campanha "Preservativo Voador". Esta campanha foi 
desenvolvida pela LPPS com o apoio da CNLCS, e aberta com um concerto ao vivo na praia do Molhe no 
Porto. Prolongou-se por três meses com a distribuição de material diverso, cedido pela CNLCS.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 1:15:24 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0700

Título: Fotos não identificadas

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 8 fotos, numeradas 44 a 51 (falta: 44).

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 1:17:25 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0701

Título: Fotos não identificadas - capa preta

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 31 fotos p/b, não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que não representam a fachada do edifício onde funciona a LPPS, e vários instrumentos médicos.

Cota actual: K/28/2/1-5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 1:18:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0702

Título: Comemoração dos 70 anos da LPPS (1994) Porto

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 183 fotos, numeradas de 1 a 190 (faltam: 20, 21, 56, 86, 88, 89, 119, 120, 144, 145, 148, 149, 
163, 165, 167, 170, 172, 174, 176) + 9.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam diversas actividades realizadas no âmbito das comemorações dos 70 anos da 
LPPS.

Cota actual: K/28/2/1-6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Legenda das fotos na capa 5 (2v-3).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 1:22:33 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0703

Título: Interambi'96

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 30 fotos, numeradas de 1 a 32 (faltam 30, 31, 32) + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Índice geral do que continha a capa original (1-3). Fotos legendadas (4v).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 1:24:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0704

Título: Stand na Normédica 96

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 4 fotos, numeradas de 1 a 3 + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o stand de divulgação da  LPPS na Normédica, realizada na Exponor (Matosinhos), 
no ano de 1996,  entre 26 e 29 de Setembro, onde a LPPS divulgou os seus projectos e actividades e vendeu 
pin's e t-shirts.

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)
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Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:28:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0705

Título: Clean Up The World 96

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 43 fotos, numeradas de 1 a 40 (faltam: 30 e 36) + 5.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a  actividade Clean Up the World 96, no ano de 1996, que tinha como fim de levar a 
população a intervir na limpeza do Planeta e a cuidar do mesmo. Inserida nas campanhas de "Agir local, 
Pensar global", foi levada acabo na zona Ribeirinha de Gaia, Afurada, e Avenida da Republica. Teve como 
participantes, para além da população, jovens escuteiros, participantes do Interambi'96, entre outros. 

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:30:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0706

Título: Clean Up The World 97

Datas de produção: 1997-01-01 / 1997-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 6 fotos, numeradas de 1 a 8 (faltam: 7 e 8).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a  actividade Clean Up the World 97, no ano de 1997, que tinha como fim de levar a 
população a intervir na limpeza do planeta e a cuidar do mesmo.

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:32:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0707

Título: Passeio das crianças

Datas de produção: 1997-06-01 / 1997-06-30
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Dimensão e suporte: Capa contendo 12 fotos, numeradas de 1 a 8 + 4.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a realização de um passeio com cerca de 70 crianças  de algumas escolas primárias 
pertencentes a Santo Ildefonso, que visitaram locais tais como: Estádio das Antas, Palácio de Cristal (diversas 
actividades desportivas) e as caves do vinho do Porto. Contou com o apoio da Junta de Freguesia de Santo 
Ildefonso.  

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:33:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0708

Título: Passagem de modelos: "Vamos fazer da SIDA uma história desaparecida"

Datas de produção: 1997-01-01 / 1997-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 59 fotos, numeradas de 1 a 60 (falta: 24).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram uma passagem de modelos realizada no âmbito da campanha "Vamos fazer da 
SIDA uma história desaparecida". As várias festas desta campanha tiveram lugar no espaço "Traga Luz", 
Faculdade de Engenharia, Faculdade de Psicologia e teve encerramento no House Café onde participaram 
vários Top Models. Teve o apoio, entre outros, da CNLS e ARS.

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:35:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0709

Título: Interambi 97

Datas de produção: 1997-08-01 / 1997-08-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 11 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2v).
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:37:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0710

Título: Campanha de prevenção cardiovascular (mês do coração)

Datas de produção: 1998-05-01 / 1998-06-30

Dimensão e suporte: Capa contendo 37 fotos numeradas de 1 a 37 (faltam: 3, 16 e 34) + 4.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento da campanha de prevenção cardiovascular, feita na Câmara de Espinho e 
que consistiu na elaboração de vários rastreios (ex.: medição de peso, colesterol, tenção arterial, tabagismo, 
prova de esforço, etc.).

Cota actual: K/28/2/1-7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:39:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0711

Título: Interambi 98

Datas de produção: 1998-01-01 / 1998-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 10 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:42:01 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0712

Título: Stand na Normédica 98

Datas de produção: 1998-11-01 / 1998-11-30

Dimensão e suporte: Capa contendo 5 fotos numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o stand de divulgação da  LPPS na Normédica, realizada na Exponor (Matosinhos), 
no ano de 1998,  no mês de Novembro, onde a LPPS divulgou os seus projectos e actividades e vendeu pin's 
e t-shirts.

Cota actual: K/28/2/8-21
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:43:21 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0713

Título: Recluse-Arte

Datas de produção: 1998-12-01 / 1998-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 31 fotos, numeradas de 1 a 26 + 5.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a exposição de artesanato feito por detidos. Divulgação da LPPS.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:44:36 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0714

Título: VAMP - Viatura de Apoio Móvel à Prostituição

Datas de produção: 1998-01-01 / 2004-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 9 fotos, numeradas de 1 a 6 (faltam: 1 e 2) + 5.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o Veiculo de Apoio à Prostituição, que em 1998 começou a circular nas zonas do 
Porto onde existe mais prostituição. Psicólogos, enfermeiros, técnicos de saúde, pessoas especializado, dão 
apoio e permitem a execução deste projecto.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:46:03 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0715

Título: Campanha de prevenção cardiovascular (mês do coração) 1999
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Datas de produção: 1999-05-03 / 1999-05-08

Dimensão e suporte: Capa contendo 9 fotos, numeradas de 1 a 8 + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a campanha de prevenção cardiovascular, feita no Centro de Saúde de Espinho e 
que consistiu na elaboração de vários rastreios (ex.: medição de peso, colesterol, tenção arterial, tabagismo, 
prova de esforço, etc.). Participação de habitantes locais e outros.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 2:47:31 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0716

Título: Primeira marcha para o ambiente e saúde (Junho/1999)

Datas de produção: 1999-06-20 / 1999-06-20

Dimensão e suporte: Capa contendo 22 fotos, numeradas de 1 a 16 + 4.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a Primeira Marcha para o Ambiente e Saúde, à qual aderiram 150 pessoas e que 
teve inicio na rua de Santa Catarina e teve o seu fim no centro comercial Gaiashopping, que tinha por 
objectivo sensibilizar o público para os temas da saúde e do ambiente.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral (2).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:14:37 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0717

Título: Marcha para a saúde - Espanha

Datas de produção: 1999-06-20 / 1999-06-20

Dimensão e suporte: Capa contendo 11 fotos, numeradas de 1 a 8 + 3.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento referido no título, decorrido em Espanha.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:17:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0718

Título: Ciclo-percurso

Datas de produção: 1993-04-27 / 1993-10-06

Dimensão e suporte: Capa contendo 23 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/8-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:18:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0719

Título: Comemorações dos 75 anos - Entrega da medalha de ouro da C. M. do Porto (cerimónia de abertura)

Datas de produção: 1999-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 146 fotos, numeradas de 1 a 122 (faltam: 2, 8, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 53, 82, 86, 93, 94, 115, 
116, 122) + 40.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram as actividades realizadas no âmbito das comemorações dos 75 anos da LPPS, 
inclusive a cerimónia de abertura da entrega da medalha de ouro da Câmara Municipal do Porto à LPPS.

Cota actual: K/28/2/1-8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:42:04 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0720

Título: Fórum SIDA 99 Update

Datas de produção: 1999-11-05 / 1999-11-06

Dimensão e suporte: Capa contendo 19 fotos, numeradas de 122 a 142.
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Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento Fórum SIDA 99 Update, realizado nos dias 5 e 6 de Novembro de 1999, na 
Fundação Eng.º António de Almeida. Teve como temas: "A importância da adesão do doente"; "Novas 
abordagens no tratamento e apoio da seropositividade"; "Programas orientados de prevenção"; "Apoio médico 
e apoio psicossocial ao doente com SIDA"; "Acesso e financiamento de tratamentos e alojamento para 
seropositivos". Teve o apoio da Direcção Regional de Educação do Norte, Comissão Nacional de Luta contra 
a SIDA, Fundação Eng.º António de Almeida e Caixa Geral de Depósitos. Patrocinado pelo Ministério da 
Saúde, ROCHE Farmacêutica Química, Lda. e GLAXO Wellcome Farmacêutica, Lda.

Cota actual: K/28/2/2-9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Unidades de descrição 
relacionadas:

Cartaz: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/020-004/00795

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:44:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0721

Título: Congresso "Tabaco, saúde e ambiente" (1995)

Datas de produção: 1995-01-01 / 1995-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 32 fotos, numeradas de 1 a 32 (falta: 29) + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o evento Fórum SIDA 99 Update, realizado nos dias 5 e 6 de Novembro de 1999, na 
Fundação Eng.º António de Almeida. Teve como temas: "A importância da adesão do doente"; "Novas 
abordagens no tratamento e apoio da seropositividade"; "Programas orientados de prevenção"; "Apoio médico 
e apoio psicossocial ao doente com SIDA"; "Acesso e financiamento de tratamentos e alojamento para 
seropositivos". Teve o apoio da Direcção Regional de Educação do Norte, Comissão Nacional de Luta contra 
a SIDA, Fundação Eng.º António de Almeida e Caixa Geral de Depósitos. Patrocinado pelo Ministério da 
Saúde, ROCHE Farmacêutica Química, Lda. e GLAXO Wellcome Farmacêutica, Lda.

Cota actual: K/28/2/2-9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas:

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:46:12 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0722

Título: Congresso "Tabagismo e saúde na mulher e na criança" (1996)

Datas de produção: 1996-11-15 / 1996-11-17

Dimensão e suporte: Capa contendo 57 fotos, numeradas de 1 a 62 (faltam: 33 e 57) + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o congresso "Tabagismo e saúde na mulher e na criança", realizado no Fórum da 
Maia, nos dias 15, 16, 17 de Novembro de 1996. Contou com o apoio da Câmara Municipal da Maia, Conselho 
de Prevenção do Tabagismo entre outras entidades. Neste evento deu-se continuidade ao debate e reflexão 
da problemática doo tabaco na mulher fumadora, bem como as consequências deste hábito para si e sobre as 
crianças. Foram ainda homenageadas várias individualidades e entidades que se destacaram na luta anti-
tabágica.
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Cota actual: K/28/2/2-9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:47:59 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0723

Título: Congresso "A SIDA no grande Porto" (1998)

Datas de produção: 1996-11-15 / 1996-11-17

Dimensão e suporte: Capa contendo 35 fotos, nnumeradas de 1 a 34 (falta: 28) + 2.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o congresso "A SIDA no grande Porto", realizado entre 27 e 28 de Novembro de 
1998, no qual participaram enumeras pessoas que falaram sobre muitos temas relacionados com a SIDA, 
como a prostituição, toxicodependência, degradação social, etc. 

Cota actual: K/28/2/2-9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:49:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0724

Título: Congresso "A SIDA no grande Porto" (1997)

Datas de produção: 1997-11-21 / 1997-11-22

Dimensão e suporte: Capa contendo 84 fotos, numeradas de 1 a 84 (falta: 40) + 1.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o Congresso "A SIDA no grande Porto", realizado no Seminário de Vilar, nos dias 21 
e 22 de Novembro de 1997, no qual participaram cerca de 450 pessoas e se recusaram perto de 200 
inscrições. Foram ainda homenageadas várias individualidades e entidades  que se destacaram na luta contra 
a SIDA (prof. Dr.ª Odette Ferreira, dr. Champallimaud, APF, Associação Sol e os Serviços de Doenças 
Infecciosas dos Hospitais de S. João, de St. António e Joaquim Urbano). Paralelamente a este congresso, 
realizou-se uma exposição de trabalhos sobre a SIDA, de diversas associações, e workshops subordinados a 
degradação social, prostituição, toxicodependência e SIDA na internet, que contaram com a presença de 
cerca 70 pessoas nos espaços da LPPS. 

Cota actual: K/28/2/2-10

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem descrição geral.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 3/21/2019 3:50:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0725

Título: Visita da Dr.ª Michaela Suceavanu do Hospital de Covasna na Roménia

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 10 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a visita da Dr.ª Michaela Suceavanu do Hospital de Covasna na Roménia.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 3:52:47 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0726

Título: Fotografias Porto histórico

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 8 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias com visitas da cidade do Porto.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 4:06:07 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0727

Título: Acção de formação do Dr. Aníbal Albuquerque sobre reabilitação cardíaca

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 5 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a acção de formação referida no título

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 4:07:33 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0728

Título: Fotos repetidas

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 43 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Colecção de fotografias repetidas de diversos núcleos fotográficos. Retratos na sua maioria.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/21/2019 4:08:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0729

Título: Fotografias LPPS - várias

Datas de produção: 1990-01-01 / 1999-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 16 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Colecção de fotografias, em relação às quais não se conseguiu definir o evento / tema que representam.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:25:55 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0730

Título: Grupo de ajuda a seropositivos 94

Datas de produção: 1994-01-01 / 1994-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: Fotografia única de um grupo a seropositivos, reunido no ano de 1994.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:27:32 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0731

Título: Assembleia Geral 96

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: Fotografia única de uma assembleia geral da LPPS, realizada no ano de 1996.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:28:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0732

Título: Fotografias não identificadas

Datas de produção: 1996-01-01 / 1996-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 41 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias relativas a evento não identificado.

Cota actual: K/28/2/2-11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:29:10 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0733

Título: Curso suporte básico de vida 2002

Datas de produção: 2002-01-01 / 2002-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 8 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título. Não se encontrou qualquer informação sobre o 
mesmo.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:30:08 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0734

Título: Feira das associações juvenis do distrito do Porto

Datas de produção: 2002-01-01 / 2002-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 31 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:31:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0735

Título: 1ª Reunião Internacional de Reabilitação Cardíaca em Portugal 2002

Datas de produção: 2002-12-01 / 2002-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 6 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:32:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0736

Título: Jantar de encerramento da 1ª Reunião Internacional de Reabilitação Cardíaca em Portugal - Dez./2002

Datas de produção: 2002-12-01 / 2002-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 6 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:32:36 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0737

Título: Curso Culinária Saudável - Hotel Vila Galé - Porto 6/7 Dezembro de 2002

Datas de produção: 2002-12-06 / 2002-12-07

Dimensão e suporte: Capa contendo 5 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:33:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0738

Título: Curso informática "Info-Risco" - Natal 2002

Datas de produção: 2002-12-01 / 2002-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 7 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:34:29 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0739

Título: Troca de prendas curso EFA - Natal 2002

Datas de produção: 2002-12-01 / 2002-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 12 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:35:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0740
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Título: Aniversário da Dr.ª Maria José Silva (elemento da direcção) - 04/01/2003

Datas de produção: 2003-01-04 / 2003-01-04

Dimensão e suporte: Capa contendo 2 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam o evento referido no título.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:35:39 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0741

Título: Secretaria (2001)

Datas de produção: 2001-01-01 / 2001-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 2 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam a secretaria da LPPS em 2001.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:36:34 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0742

Título: Escritura LPPS - Junho 1994

Datas de produção: 1994-06-01 / 1994-06-30

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: Fotografia que mostra a assinatura de uma escritura.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:37:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0743

Título: Fotografias não identificadas
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Datas de produção: 1994-06-01 / 1994-06-30

Dimensão e suporte: Capa contendo 48 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias relativas ao edifício onde funciona a LPPS e ao seu espólio.

Cota actual: K/28/2/2-12

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 2:38:42 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0744

Título: Álbum das fotografias do espólio da LPPS

Datas de produção: 1990-01-01 / 2001-12-31

Dimensão e suporte: 25x19x4 cm; 47 folhas; contém 177 fotos numeradas (vd. Notas). Contém 13 fotos soltas, que foram postas 
em capilhas. Fotos legendadas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram o espólio da LPPS, desde o seu edifício (por dentro e por fora), como também 
alguns dos seus cartazes e peças.

Cota actual: K/28/2/3-13.1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular, capa danificada.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Tem duas sequências de numeração: a primeira de 1 a 195 (faltam 17, 29, 47, 50, 56, 57, 67, 72, 80, 82, 90-
93, 95-100, 148, 183, 191-195) + 10; a segunda de 1 a 179 (faltam 17, 29, 46, 49, 63, 68, 76, 84-87, 89, 90, 
137, 172) + 13.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:05:35 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0745

Título: Comemoração dos 75 anos da Liga. II Marcha para o ambiente e saúde - 2000. Deficiências  edifício - 2000.

Datas de produção: 1994-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 25x19x4 cm; 50 folhas; 122 fotos numeradas de 1 a 131 (faltam 19, 28, 80, 82, 86, 90, 92, 93, 98, 113, 116) + 
3. As fotos 80 e 82 passaram para a capa 7, uma vez que se identificou a sua localização original.

Âmbito e conteúdo: Contém: 16 fotografias não identificadas (1-14 + 1); Comemoração dos 70 anos da LPPS (15-16); 
Comemoração dos 75 anos da LPPS (18-28); II Marcha para o ambiente e saúde 2000 (29-79 + 1); Detalhes 
de edifício em más condições de preservação no ano de 2000 (8-131 + 1).

Cota actual: K/28/2/3-13.2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular, capa danificada.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:09:07 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0746

Título: LPPS - Fotos

Datas de produção: 1994-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 33x25x5 cm; 50 folhas; 236 fotos não numeradas; inclui 31 negativos.

Âmbito e conteúdo: Colecção de fotografias.

Cota actual: K/28/2/3-14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:12:09 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0747

Título: LPPS - Fotos da Roménia

Datas de produção: 1994-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: 33x24x5 cm; 50 folhas; 81 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram a visita feita à Roménia por alguns membros da LPPS.

Cota actual: K/28/2/3-15

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:13:30 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0748

Título: Fotografias não identificadas

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 48 fotos não numeradas, soltas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias não identificadas.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:15:02 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0749

Título: Fotografias não identificadas

Datas de produção: 1990-01-01 / 2000-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 42 fotos não numeradas, soltas, e 14 negativos.

Âmbito e conteúdo: Fotografias não identificadas.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:17:28 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0750

Título: Fotografias de funeral

Datas de produção: 1970-01-01 / 1980-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 8 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias que representam uma cerimónia fúnebre. Provavelmente, trata-se do funeral de António Emílio de 
Magalhães, falecido a 31 de Março de 1973.

Cota actual: K/28/2/9-23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:18:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0751

Título: Festa de homenagem à Liga de Profilaxia promovida pelo Clube dos Fenianos em 18 de Maio de 1967

Datas de produção: 1967-05-18 / 1967-05-18

Dimensão e suporte: Capa contendo 17 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias de uma homenagem prestada à LPPS, pela entidade referida no título.

Cota actual: K/28/2/9-23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: Contém o envelope onde estavam as fotografias, e um cartão de apresesentação do Clube dos Fenianos.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:20:37 PM

413/438

Catálogo2019-04-11



Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0752

Título: Retratos

Datas de produção: 1922-10-23 / 1940-12-31

Dimensão e suporte: Capa contendo 90 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Colecção de vários retratos, entre eles os de: Drs. Ramada Curto e Ferreira de Mira; Delfim Pereira da Costa; 
Dr. Contreiras; Cláudio Carneiro; dr. Carlos Santos, dr. Pereira Varela; dr. Vítor Fontes; João Filipe Ferreira; 
professor dr. José de Albuquerque; dr. Alfredo de Atayde Ladislau Patrício; dr. Froilano; engº José de Matos 
Braancamp (?); dr. Marques da Mata; dr. João Claus Nunes Cardoso e outros.

Cota actual: K/28/2/9-23

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:22:18 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0753

Título: Gil da Costa, António Emílio de Magalhães e outros - 23-4-1951

Datas de produção: 1951-04-23 / 1951-04-23

Dimensão e suporte: Capa contendo 2 fotos não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografias de grupo.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:23:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0754

Título: Conferência realizada pelo dr. Alberto Torres, por iniciativa da Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal

Datas de produção: 1956-12-15 / 1956-12-15

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: A mesa desta conferência foi presidida pelo dr. António Emílio de Magalhães.

Cota actual: K/28/2/9-21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:25:18 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0756

Título: Comunicação "A Liga Portuguesa de Profilaxia Social: uma instituição portuense de âmbito nacional"

Datas de produção: 1987-10-12 / 1987-10-12

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: Fotografia representando a comunicação "A Liga Portuguesa de Profilaxia Social: uma instituição portuense 
de âmbito nacional", apresentada no congresso "O Porto na época contemporânea" realizado em 12/10/1987, 
no Ateneu Comercial do Porto.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:28:40 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0757

Título: Dr. J. I. Montalvão Machado - "Os médicos portugueses ao serviço da agricultura"

Datas de produção: 1946-03-27 / 1946-03-27

Dimensão e suporte: Capa contendo 1 foto.

Âmbito e conteúdo: Fotografia representando a comunicação referida.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:30:08 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0758

Título: Fotografias não identificadas

Datas de produção: 1946-03-27 / 1946-03-27

Dimensão e suporte: Capa contendo 39 fotografias não numeradas.

Âmbito e conteúdo: Fotografia não identificadas.

Cota actual: K/28/2/9-22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Mau. Apresenta rasgos e sujidade.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:31:10 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/025/0759

Título: Várias conferências da LPPS realizadas no Clube dos Fenianos no Porto

Datas de produção: 1946-03-27 / 1946-03-27

Dimensão e suporte: Álbuns (3) contendo 267 fotografias não numeradas (83 + 96 + 88).

Âmbito e conteúdo: Fotografias que mostram várias conferências LPPS realizadas no Clube dos Fenianos no Porto. Só algumas 
fotos estão identificadas, as outras foram associadas a este conjunto por analogia.

Cota actual: K/28/2/9-24 ; K/28/2/9-25 ; K/28/2/9-26 

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 3/22/2019 3:32:19 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/027

Título: Recortes de jornais

Datas de produção: 1926-08-04 / 2005-11-09

Dimensão e suporte: Papel

Unidades de descrição 
relacionadas:

Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/10/2019 12:28:23 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/027/0001

Título: Ábum de recortes de jornais

Datas de produção: 1926-08-04 / 2005-11-09

Dimensão e suporte: 57x41x3, papel: álbum contendo recortes numerados (1-785).

Âmbito e conteúdo: Álbum contendo notícias relevantes para a LPPS ou para as suas campanhas e áreas de intervenção, em 
recortes numerados colados em folhas de cartão.

Sistema de organização: Ordenação cronológica e numérica

Cota actual: L

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular, falta a lombada.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/10/2019 12:32:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/027/0002
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Título: Ábum de recortes de jornais

Datas de produção: 1929-12-20 / 1933-12-31

Dimensão e suporte: 57x41x4, papel e metal: álbum (livro capeado) contendo recortes numerados (1-1450) colados em 277 fls. 
numeradas.

Âmbito e conteúdo: Álbum contendo notícias relevantes para a LPPS ou para as suas campanhas e áreas de intervenção, em 
recortes numerados colados em folhas de cartão.

Sistema de organização: Ordenação temática (por áreas de intervenção da LPPS)

Cota actual: L

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular, falta o plano superior da capa.

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA

Data da descrição: 4/10/2019 12:59:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/DIR/0008

Título: Informações - Oficial

Datas de produção: 1930-11-14 / 1946-05-21

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel: fls. maioritariamente dactilografadas. Inclui uma fl. solta tarjada inserida dentro 
de um envelope, igualmente tarjado.

Âmbito e conteúdo: Colecção de relatórios recebidos da empresa de prestação de informações comerciais, R. G. Dun & Cia. 
(informações sobre fiabilidade moral, profissional e financeira de diversos indivíduos), dirigidos à LPPS. Inclui 
ainda uma troca de correspondência, relativo a pedido de informações sobre antigo funcionário da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 29.6

Cota original: 31

Cota antiga: Caixa 7

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:57 PM

Nível de descrição: SC

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC

Título: Secretaria

Datas de produção: 1921-05-01 / 1997-07-09

Dimensão e suporte: Papel

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA
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Data da descrição: 2/15/2017 10:00:34 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021

Título: Recibos emitidos

Datas de produção: 1963-01-03 / 1997-07-09

Data da descrição: 5/29/2017 10:41:00 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0074

Título: Contribuintes - Cobrança de recibos - 1969

Datas de produção: 1969-01-02 / 1969-12-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 10.1

Cota original: 134-L

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0075

Título: Contribuintes - Cobrança de recibos - 1971

Datas de produção: 1970-12-15 / 1971-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 9.2

Cota original: 134-N

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

418/438

Catálogo2019-04-11



Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0076

Título: Contribuintes - Cobrança de recibos - 1972

Datas de produção: 1972-01-06 / 1973-01-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 10.2

Cota original: 134-O

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0077

Título: Contribuintes - Janeiro [a Março] - 1979

Datas de produção: 1978-12-12 / 1979-06-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 4.3

Cota original: 134-U

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0078
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Título: Contribuintes - Janeiro a Abril 1980

Datas de produção: 1979-12-28 / 1980-04-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 9.1

Cota original: 134-V

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0079

Título: Contribuintes - Abril [a Dezembro] 1981

Datas de produção: 1981-03-31 / 1981-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 4.2

Cota original: 134-X

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0080

Título: Contribuintes - Janeiro a Dezembro 1982

Datas de produção: 1981-12-30 / 1982-12-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 10.4

Cota original: 134-Z

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0081

Título: Contribuintes - Janeiro [a Dezembro] 1984

Datas de produção: 1984-01-03 / 1984-12-28

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 10.3

Cota original: 134-A.2

Cota antiga: Caixa 8

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0082

Título: Contribuintes - Janeiro a Dezembro 1985

Datas de produção: 1985-01-07 / 1985-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/1 - 4.1

Cota original: 134-A.3

Cota antiga: Caixa 8
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Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º de processo, indicado no campo "Cota original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0083

Título: Contribuintes - Cobrança de recibos - Janeiro de 1963 [a Junho de 1964]

Datas de produção: 1963-01-03 / 1964-06-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 10.2

Cota original: 134-H

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0084

Título: Contribuintes - Cobrança de recibos - Junho 1964 a Dezembro 1966

Datas de produção: 1964-07-08 / 1966-12-29

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Cópias de recibos emitidos pela LPPS, relativos a pagamento de contribuições anuais e donativos ou afins. 
Inclui alguma correspondência expedida/recebida sobre o mesmo assunto.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 7.2

Cota original: 134-J

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:17:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0560

Título: Contribuintes : cobrança de recibos

Datas de produção: 1967-01-02 / 1968-01-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 1.2

Cota original: 134-J

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0561

Título: Contribuintes : cobrança de recibos

Datas de produção: 1968-01-02 / 1968-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 27.2

Cota original: 134-K

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:46 PM

Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0562

Título: Contribuintes : cobrança de recibos

Datas de produção: 1970-01-02 / 1971-01-02

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 27.3

Cota original: 134-M

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:48 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0563

Título: Contribuintes : cobrança de recibos

Datas de produção: 1973-01-03 / 1973-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 2.3

Cota original: 134-P

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:49 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0564

Título: Contribuintes : cobrança de recibos

Datas de produção: 1973-01-02 / 1974-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 28.2

Cota original: 134-Q

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:50 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0565

Título: Contribuintes : cobrança de recibos

Datas de produção: 1977-01-02 / 1977-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 28.3

Cota original: 134-S

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:51 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0566

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1979-03-22 / 1979-12-24

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 2.1

Cota original: 134-U.1
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Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0567

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1980-04-28 / 1980-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 17.1

Cota original: 134-V

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0568

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1980-12-30 / 1981-03-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 1.3

Cota original: 134-X

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0569

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1982-12-29 / 1983-12-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x4. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 28.1

Cota original: 134-A.1

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:54 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0570

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1986-01-02 / 1987-01-05

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 17.3

Cota original: 134-A.4

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:55 PM
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Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0571

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1987-01-07 / 1987-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/3 - 17.2

Cota original: 134-A.5

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:56 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0572

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1997-01-05 / 1997-07-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x6. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/1 - 1.4

Cota original: 134-A.11.1

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:57 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/021/0573

Título: Contribuintes [ cobrança de recibos ]

Datas de produção: 1994-07-12 / 1994-01-03

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.
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Âmbito e conteúdo: Recepção de pagamentos por parte dos contribuintes. Inclui recepção de subsídios por parte de câmaras 
municipais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 27.4

Cota original: 134-A.11.2

Cota antiga: Caixa 5

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:58 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/022

Título: Despesas

Datas de produção: 1921-05-01 / 1951-08-01

Data da descrição: 5/29/2017 2:57:02 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/022/0110

Título: Orçamentos vários

Datas de produção: 1933-07-29 / 1951-08-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Orçamentos recebidos pela LPPS para prestação de serviços diversos. Inclui algumas cópias de respostas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/2 - 8.5

Cota original: 172

Cota antiga: Caixa 21

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:23 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/022/0492

Título: Recibos
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Datas de produção: 1925-11-10 / 1936-11-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Recibos relativos a despesas diversas (desde participação em congressos, até gastos em telefone), em nome 
de "António Emílio de Magalhães". Inclui papéis colados em fls. da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática

Cota actual: L/20/3/2 - 8.2

Cota original: -

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português) ; Spa (espanhol)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação. Não tinha título nem número original de 
processo.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:05 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/022/0496

Título: Recibos da casa de Santa Catarina e documentos a ela 

Datas de produção: 1928-12-22 / 1936-12-04

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui 4 fls. soltas dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Recibos relativos ao arrendamento dos apartamentos onde funcionou a LPPS e o consultório do dr. António 
Emílio de Magalhães, e ainda a obras diversas no mesmo local. Inclui ainda duas licenças oficiais para 
exercício de consultório médico, em nome de António Emílio de Magalhães (1928-05-15 e 1929-08-29).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/1/5 - 25.11

Cota original: 15

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:11 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/022/0501

Título: Recibos do prédio de Santa Catarina - Desde Maio 1921

Datas de produção: 1921-05-01 / 1941-07-01

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recibos relativos ao pagamento da renda do prédio, onde se situou tanto a LPPS como o 
consultório do dr. António Emílio de Magalhães (que é destinatário de todos os recibos). O primeiro recibo tem 
data de 1921-05-01.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/6 - 33.6

Cota original: 15-B

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:16 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023

Título: Funcionários

Datas de produção: 1929-09-09 / 1993-12-14

Data da descrição: 5/29/2017 2:54:20 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0066

Título: Previdência - Diversos

Datas de produção: 1971-11-13 / 1991-04-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x2. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processo de relacionamento com a Caixa de Previdência dos Empregados da Assistência, relativa a 
prestações devidas pela LPPS relativamente aos seus funcionários. Consiste em correspondência trocada 
com a CPEA (também com sindicatos), e em documentos internos (exemplar de parecer jurídico).

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.1

Cota original: 75-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o n.º indicado in "Cota Original".

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0153

Título: Concorrentes a um lugar na Liga

Datas de produção: 1935-10-27 / 1940-10-31
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Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui um envelope, o qual contém diversos envelopes soltos no seu interior, os 
quais por sua vez contêm as seguintes fls. soltas: 1 (n.º 1); 2 (n.º 2 e 3); 1 (n.º 4); 1 (n.º 5); 1 (n.º 6); 1 (n.º 7).

Âmbito e conteúdo: Processo contendo as candidaturas por escrito recebidas na LPPS, por ocasião de abertura de concurso para 
preenchimento de um lugar de "secretária" (no "Jornal de Notícias" de 29 de Novembro de 1935).
Dentro de um envelope, contém as candidaturas recebidas a um novo concurso aberto pela LPPS, desta vez 
para lugar de dactilógrafa (no "Jornal de Notícias" de 29 de Outubro de 1940).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/3 - 14.13

Cota original: 74

Cota antiga: Caixa 20

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:20:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0502

Título: Previdência (continuação)

Datas de produção: 1931-05-01 / 1970-04-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel.

Âmbito e conteúdo: Colecção de recibos relativos ao pagamento de quotizações e seguros diversos, por parte do dr. António 
Emílio de Magalhães.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/20/2/4 - 20.5

Cota original: 14-A

Cota antiga: Caixa 22

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Bom

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título e o número original de 
processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:26:17 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0538

Título: Lista dos candidatos para arquivista

Datas de produção: 1946-02-11 / 1950-05-23

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x0,5. Papel. Inclui uma fl. solta dentro de um envelope.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a dois concursos de admissão de funcionários administrativos por parte da LPPS (arquivista 
e estenógrafo). Consiste em correspondência trocada entre a LPPS e os candidatos. Não inclui seriação de 
candidatos nem indica qual o seleccionado.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 24.4

Cota original: 195-B

Cota antiga: Caixa 6

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:27:22 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0623

Título: Funcionários da Liga

Datas de produção: 1929-09-09 / 1959-08-22

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas inseridas em envelopes: 3 fls. (n.º 1 a 3); 1 fl. (n.º 4); 1 fl. (n.º 5); 
1 fl. (n.º 6); 4 fls. (n.º 6 a 9); 1 fl. (n.º 10); 1 fl. (cartão: n.º 11); 1 fl. (n.º 12); 1 fl. (n.º 13); 17 fls. (n.º 14-30: 
envelopes contendo fls.).

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência relativos a diversos funcionários e membros da direcção da LPPS (dr. Luís 
Cardim). Inclui cartas de candidatura recebidas para um lugar de "dactilógrafa" (1945). Inclui uma lista dos 
"nomes e direcções dos directores, secretário e demais empregados da LPPS" (s/d, c. 1940s/50's).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 23.3

Cota original: 89

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0625

Título: Solicitando emprego à Liga

Datas de produção: 1940-04-24 / 1991-10-17

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas dentro de envelopes: 2 fls. (n.º 1 e 2); 1 fl. (n.º 3); 1 fl. (n.º 4); 1 fl. 
(n.º 5); 2 fls. (n.º 6 e 7); 1 fl. (n.º 8); 1 fl. (n.º 9).

Âmbito e conteúdo: Processo de correspondência com diversos relativo a solicitações emprego à LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 23.2

Cota original: 238-B
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Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:00 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/023/0626

Título: Funcionários da LPPS

Datas de produção: 1947-08-23 / 1993-12-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Processos de correspondência relativos a diversos funcionários da LPPS.

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica

Cota actual: L/23/3/5 - 26.1

Cota original: 89

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:55:01 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/024

Título: Controlo de correspondência

Datas de produção: 1949-02-01 / 1992-09-30

Data da descrição: 6/2/2017 1:19:53 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/024/0115

Título: Mapas mensais do movimento de correspondência - Recebida e expedida - Desde Janeiro 1949 até 
Dezembro 1971

Datas de produção: 1949-02-01 / 1971-12-31

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Documentos estatísticos internos, de periodicidade mensal, sobre movimento de correspondência recebida e 
expedida. Cada documento inclui ainda informação sobre "despesas de correio".

Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: L/23/2/2 - 7.3

Cota original: 167

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:27 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/SEC/024/0116

Título: Mapas mensais do movimento de correspondência - Recebida e expedida - Desde Janeiro 1972 [até 
Setembro 1992]

Datas de produção: 1971-02-01 / 1992-09-30

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Documentos estatísticos internos, de periodicidade mensal, sobre movimento de correspondência recebida e 
expedida. Cada documento inclui ainda informação sobre "despesas de correio".

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/2 - 7.2

Cota original: 167

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:28 PM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/026

Título: Correspondência diversa

Datas de produção: 1917-07-18 / 1955-08-25

Dimensão e suporte: Papel

Sistema de organização: Ordenação cronológica (atribuída no ADP)

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq
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Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 4/19/2018 3:53:14 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/026/0760

Título: Correspondência diversa

Datas de produção: 1917-07-18 / 1955-08-25

Dimensão e suporte: Papel

Âmbito e conteúdo: Correspondência diversa relativa a António Emílio de Magalhães. Consiste maioritariamente em 
correspondência recebida, inclui algumas cópias de correspondência expedida. Inclui cartas recebidas da 
LPPS, relativas a campanhas e a assuntos internos da Liga. Inclui uma carta recebida do dr. António de Sousa 
Júnior (chefe do Serviço de Saúde do CEP - Corpo Expedicionário Português), datada de França, 1917-07-18, 
no contexto histórico da participação portuguesa na 1ª Guerra Mundial. Inclui algumas cópias de documentos 
judiciais.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (atribuída no ADP)

Cota actual: L/23/1/6 - 33.3

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 4/19/2018 3:50:45 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/026/0761

Título: Correspondência diversa

Datas de produção: 1940-02-08 / 1954-12-18

Dimensão e suporte: Papel

Âmbito e conteúdo: Correspondência diversa relativa a António Emílio de Magalhães (como destinatário ou remetente). Consiste 
maioritariamente em correspondência recebida, inclui cópias de correspondência expedida.

Sistema de organização: Ordenação cronológica (atribuída no ADP)

Cota actual: L/23/1/6 - 33.2

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 4/19/2018 3:50:52 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/026/0762

Título: Correspondência diversa

Datas de produção: 1936-06-13 / 1952-10-26

Dimensão e suporte: Papel

Âmbito e conteúdo: Correspondência diversa relativa a António Emílio de Magalhães (como destinatário ou remetente). Consiste 
maioritariamente em correspondência recebida, inclui cópias de correspondência expedida.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica (atribuída no ADP)

Cota actual: L/23/1/6 - 33.1

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA II

Data da descrição: 4/24/2018 9:47:54 AM

Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/100

Título: Herança da Emilinha

Datas de produção: 1959-06-08 / 1967-05-09

Data da descrição: 5/29/2017 11:11:14 AM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/100/0072

Título: Herança da Ermelinda

Datas de produção: 1962-01-26 / 1965-07-14

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x1. Papel. Inclui dois maços de  fls. soltas inserido em outros tantos envelopes.

Âmbito e conteúdo: Processo relativo a um processo judicial, no qual esteve envolvida a LPPS. Consiste num relato dactilografado 
(incompleto), alguma correspondência trocada, e apontamentos ou minutas.

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/2/4 - 21.2

Cota original: 52-A

Cota antiga: Caixa 14

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:18:58 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/100/0133

Título: Declarações de heranças e correspondência com herdeiros - Herança da Emilinha

Datas de produção: 1959-06-08 / 1967-05-09

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel. Inclui fls. soltas em 4 envelopes: 1 (n.º 1); 1 (n.º 2); 1 (n.º 3); 2 (n.º 4 e 5); 1 (n.º 
6); 35 (n.º 7-42: talões de recibo); 1 (n.º 43); 1 (n.º 44); 1 (n.º 45); 14 (n.º 46-59); 1 (n.º 60); 1 (n.º 61); 1 (n.º 
62); 1 (n.º 63); 2 (n.º 64 e 65); 12 (n.º 66-77).

Âmbito e conteúdo: Processo contendo diversos documentos relativos ao processo judicial da herança por óbito de Emília 
Augusta Magalhães de Campos (tia de António Emílio de Magalhães).

Sistema de organização: Ordenação temática e cronológica
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Cota actual: L/23/2/2 - 7.4

Cota original: 247

Cota antiga: Caixa 9

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada foi razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo (inscrito in Cota Original).

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 2/14/2017 1:19:43 PM

Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADPRT/ASS/LPPS/100/0609

Título: Registo de actividades diárias de um funcionário da Liga (c. 1960)

Datas de produção: 1960-02-05 / 1965-10-15

Dimensão e suporte: Dimensões: 31x22x3. Papel.

Âmbito e conteúdo: Registo diário de actividades (próprias e da LPPS em geral), dactilografado. Está relacionado com o processo 
da "Herança da Emilinha"

Sistema de organização: Ordenação cronológica

Cota actual: L/23/3/4 - 24.8

Cota original: N.T.

Cota antiga: Caixa 11

Idioma e escrita: Por (português)

Características físicas e 
requisitos técnicos:

Regular

Instrumentos de descrição: Digitarq

Notas: A capa original em cartão foi retirada por razões de preservação; aí constava o título indicado nesta UI, assim 
como o número original de processo inscrito no campo Cota Original.

Regras ou convenções: ISAD(G) ; ODA-II

Data da descrição: 5/26/2017 12:54:45 PM
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