Quadro de Classificação
Sub‐Arquivo – Academia Portuense de Belas Artes [APBA]
Secção – Inspector [APBA/A]
Série
Discurso
Secção – Conferências ordinárias [APBA/B]
Série
Actas das conferências ordinárias da Academia
Relatórios de comissões
Programas e outros papéis
Propostas e representações à conferência
Relatórios de professores
Informação mensal dos estudantes nas várias aulas
Projectos de regulamentos
Regulamentos
Subscrição para reposição de dinheiro
Programas dos cursos
Secção – Conferências gerais [APBA/C]
Série
Actas das conferências gerais da Academia
Pontos para exames finais e concursos
Secção – Sessões públicas [APBA/D]
Série ‐ Actas de conferências e sessões públicas
Secção – Conselho de Administração e Aperfeiçoamento [APBA/E]
Série ‐ Actas do Conselho de Administração e Aperfeiçoamento
Secção – Secretário [APBA/F]
Série
Extractos das sessões das conferências
Correspondência de Tadeu de Almeida Furtado
Notas e apontamentos
Notas para a história da Academia Portuense de Belas Artes
Sub‐secção – Secretaria [APBA/F1]
Sub‐sub‐secção – Expediente [APBA/F1‐1]
Série
Legislação
Correspondência [recebida e minutas]
Copiador da correspondência com a Academia de Lisboa
Ofícios entrados do Governo
Correspondência para o Governo
Ofícios para diversas autoridades
Circulares
Recibos do correio para a correspondência oficial
Diversos documentos
Ofícios de diversas autoridades
Correspondência dos pensionários do Estado com a Academia
Avisos e editais
Correspondência dos pensionistas
Sub‐sub‐secção – Académicos [APBA/F1‐2]
Série
Matrícula: sócios académicos honorários

Registo dos diplomas da Academia a discípulos, sócios ou académicos
Minutas para diplomas a académicos
Sub‐sub‐secção – Pessoal [APBA/F1‐3]
Série
Registo de diplomas
Declarações sobre cargos anteriormente exercidos
Partes de doentes
Documentação relativa aos processos de concurso
Auto de nomeação interina
Declarações sobre edital do Governo Civil
Copiador dos processos de aposentação
Férias aos homens modelos
Livro de ponto
Cadastro
Relação dos professores que tem havido nesta escola
Sub‐sub‐secção – Alunos e pensionistas [APBA/F1‐4]
Série
Formulários impressos para os títulos aos prémios
Processos individuais de alunos
Matriculas:
Sub‐série
Anatomia: voluntários
Perspectiva: voluntários [e ordinários]
Pintura: ordinários
Pintura: voluntários
Escultura: Ordinários
Gravura e desenho: ordinários
Gravura: voluntários
Anatomia: ordinários
Perspectiva: ordinários
Escultura: voluntários [e ordinários]
Desenho: ordinários
Desenho: voluntários
Arquitectura: ordinários
Requerimentos
Estudantes de desenho que entram no concurso
Relações da frequência e adiantamento dos estudantes
Papéis relativos ao concurso trienal
Pedidos diversos
Atestados médicos
[Documentos sobre] Henrique César de Araújo Pousão
Relação dos alunos que fizeram exames
Estatísticas
Sub‐sub‐secção – Património [APBA/F1‐5]
Série
Relações de objectos
Processos de investigação
Minutas para inventários
Inventário dos objectos pertencentes à Academia
Declarações de empréstimo
Inventário da mobília e utensílios da Academia
Sub‐sub‐secção – Contabilidade [APBA/F1‐6]
Série

Folhas de pagamentos dos lentes, substitutos e empregados
Despesa do material da Academia
Recibos de objectos entregues nas aulas
Requisições
Contas mensais
Folhas de vencimentos
Documentos de despesa
Relações dos documentos de despesa paga
Contas da receita e da despesa
Termos de balanço
Folha dos prémios conferidos em conferência geral
Obras nas salas e consertos na Academia (…) e contas
Contas dos legados do Barão de Castelo de Paiva e de Soares dos Reis
Relação dos documentos de despesa relativos ao expediente (…)
Relação dos documentos de despesa (…) que se remetem para a repartição da contabilidade (…)
Resumos das contas da receita e despesa (…)
Despesas miúdas de expediente e secretaria
Conta corrente da caixa filial do Banco de Portugal (…)
Relação das prestações para pagamento dos emolumentos e selo
Contas a pagar: requisições
Registo de requisição de impressos
Sub‐secção – Biblioteca [APBA/F2]
Série
Catálogos das gravuras que trazem a indicação dos gravadores
Índice dos livros da Academia Portuense de Belas Artes
Livro de entradas
Catálogo dos livros da Academia Portuense de Belas Artes e do Museu anexo à mesma Academia
Catálogo dos desenhos pertencentes à Academia Portuense de Belas Artes
Livros e objectos entrados para a Academia
Apêndice ao catálogo
Catálogo dos livros da Academia e do museu anexo
Secção – Escola Académica [APBA/G]
Série ‐ Relatório de aluno
Sub‐sub‐arquivo – Museu Portuense [APBA/MP]
Série
Papéis que dizem respeito ao Museu Portuense
Cópia exacta do inventário de todos os objectos pertencentes ao Museu Portuense
Documentação sobre entrega de bens sequestrados
Folhas de vencimento dos empregados do Museu Portuense
Caderno de registo (…)
Sub‐Arquivo – Escola de Belas Artes do Porto [EBAP]
Secção ‐ Conselho escolar [EBAP/A]
Série
Actas do Conselho Escolar
Actas das Conferências Gerais da Escola de Belas Artes do Porto
Propostas ao Conselho Escolar
Actas dos concursos de Provas Públicas
Acta de Eleição do Sub‐director
Actas de recondução definitiva de professores
Secção – Director [EBAP/B]
Série
Administração do legado Ventura Terra

Secção ‐ Conselho Administrativo [EBAP/C]
Série
Actas do Conselho Administrativo
Minutas e cópias das actas do Conselho Administrativo
Secção ‐ Secretaria [EBAP/D]
Sub‐secção ‐ Expediente [EBAP/D1]
Série
Correspondência [recebida e minutas]
Correspondência para o Governo
Ofícios para diversas autoridades
Correspondência dos pensionistas
Legislação
Contrato
Livro da correspondência entrada
Cópia de correspondência oficial
Cópia de correspondência particular
Cópias de circulares e outras comunicações
Registo de requerimentos e outros
Copiador de correspondência expedida
Correspondência [Processos]
Petição ao Ministro da Educação Nacional
Secção ‐ Pessoal [EBAP/D2]
Série
Livro de ponto
Cadastro
Programas para concursos de professores
Documentos dos concorrentes ao concurso de formador
Processos de concurso para professores
Livro de registo de diplomas e portarias de nomeações
Notas biográficas
Livro de autos e termos de posse
Nome dos contribuintes das Caixa de Previdência do Ministério da Instrução Pública e Cofre de
Previdência do Ministério das Finanças
Livro de registo de ordens de serviço
Inquérito
Processos de concurso ao lugar de formador
Provas do concurso de provas públicas
Secção ‐ Alunos e bolseiros [EBAP/D3]
Série
Programas das cadeiras
Processos individuais de alunos
Estatísticas
Organização de 26 de Maio de 1911: constituição dos cursos desta organização
Valores dos exames finais
Série
Matrículas
Sub‐série
Arquitectura: ordinários
Desenho: ordinários
Anatomia: voluntários
Escultura: voluntários [e ordinários]
Perspectiva: voluntários [e ordinários]
Pintura: ordinários

Termo de matrículas dos cursos especiais
Termo de matrículas do curso preparatório
Livro de inscrições: cursos superiores
Cursos especiais
Urbanismo
Documentos de concursos para pensionistas do Estado
Participações dos guardas das aulas
Mapas dos valores e faltas dos alunos
Processo académico
Requerimentos
Pedidos diversos
Avisos e editais
Inscrição dos alunos voluntários
Alunos concorrentes aos prémios
Termos de exame
Sub‐série
Exames de admissão, aptidão e finais dos [cursos especiais]
Exames de admissão, aptidão
Exames finais [dos cursos especiais]
Recompensas
Pautas
Sub‐série
Mapas dos concursos efectuados nos cursos superiores e respectivas classificações
Cursos especiais: exames finais
Curso [superior] de arquitectura: concursos de emulação
Curso [superior] de escultura: concursos de emulação
Curso [superior] de pintura: concursos de emulação
Provas finais do curso superior de pintura e escultura
Série
Inscrição de alunos assistentes
Pautas de frequência dos cursos especiais
Relação dos alunos obrigados ao serviço militar
Sub‐secção ‐ Património [EBAP/D4]
Série
Cadastro dos bens do domínio privado: imóveis urbanos
Cadastro dos bens do domínio privado: material de ensino
Sub‐secção ‐ Contabilidade [EBAP/D5]
Série
Folhas de vencimentos
Contas mensais
Documentos de despesa
Folha dos prémios conferidos em conferência geral
Contas dos legados do Barão de Castelo de Paiva e Soares dos Reis
Contas de gerência
Livro caixa
Contas diversas
Legado Dr. António Ribeiro Seixas
Contas dos legados
Legado Ventura Terra
Folhas de vencimentos do médico escolar
Conta corrente do movimento dos papéis de crédito do Legado Ventura Terra
Contas de receita e despesa dos prémios, legados e de verbas diversas
Contas correntes

Notas sobre obrigações e títulos do Legado Ventura Terra
Projectos de orçamentos
Caderneta da conta bancária do Legado Soares dos Reis
Legado Ventura Terra: conta da receita e despesa da EBAL em comum com a EBAP
Conta corrente dos diversos papéis de crédito dos prémios e legados
Secção ‐ Ensino [EBAP/E]
Provas escritas da (…) 9ª cadeira
Cadernetas escolares
Fichas individuais dos alunos
Documentos da 7ª cadeira do curso superior de escultura
Programa para trabalho
Secção ‐ Júris de exame e concursos [EBAP/F]
Sub‐secção ‐ Júri do concurso do diploma de arquitecto [EBAP/F1]
Série
Relatórios do júri do concurso do diploma de arquitecto
Actas: teses de arquitectura
Relatórios da comissão preparatória
Sub‐secção ‐ Júri dos exames de admissão [EBAP/F2]
Série ‐ Provas de português e francês
Sub‐secção ‐ Júri dos exames finais dos cursos especiais [EBAP/F3]
Série ‐ Provas de frequência
Sub‐secção ‐ Júri dos concursos de emulação dos cursos superiores [EBAP/F4]
Série ‐ Actas dos julgamentos dos concursos de emulação dos cursos superiores
Sub‐secção ‐ Júri das provas de equiparação de arquitectos [EBAP/F5]
Série ‐ Actas do júri das provas d equiparação
Secção ‐ Caixa escolar [EBAP/G]
Série
Actas da Direcção
Inscrição de sócios efectivos
Sub‐sub‐arquivo – Museu Soares do Reis [EBAP/MSR]
Série ‐ Museu Soares dos Reis: documentos de receita e despesa
Sub‐Arquivo – Escola Superior de Belas Artes do Porto [ESBAP]
Secção ‐ Conselho Escolar [ESBAP/A]
Série
Actas do Conselho Escolar
Secção ‐ Director [ESBAP/B]
Secção ‐ Conselho Directivo [ESBAP/C]
Secção ‐ Conselho Administrativo [ESBAP/D]
Secção ‐ Secretário [ESBAP/E]
Secção ‐ Secretaria [ESBAP/F]
Sub‐secção Expediente e Alunos[ESBAP/F1]
Sub‐secção ‐ Pessoal e Contabilidade [ESBAP/F2]
Sub‐secção ‐ Património [ESBAP/F3]
Sub‐secção ‐ Tesouraria [ESBAP/F4]
Secção ‐ Biblioteca [ESBAP/G]
Secção ‐ Conselho Científico [ESBAP/H]
Secção ‐ Conselho Pedagógico [ESBAP/I]
Secção ‐ Conselho Disciplinar [ESBAP/J]
Secção ‐ Assembleia de Representantes [ESBAP/K]
Secção ‐ Júris de Exames e Concursos [ESBAP/L]

