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Notas gerais acerca do inventário

Arquivo 1 (sede da AEIST)

O Arquivo 1 da Associação dos Estudantes do 
Instituto Superior Técnico situa-se no edifício 
da sede da AEIST, no campus da Alameda. 

O seu inventário foi iniciado em 2007 por 
Mónica Maurício e continuado em 2008 por 
Ana Luísa Micaelo.

O Arquivo 1 da AEIST contém cerca de 500 
pastas, entre elas dossiês, molduras, posters de 
grandes dimensões e várias publicações arma-
zenadas. A numeração das pastas começa no nº 
1 e termina no nº 495, sendo o intervalo tempo-
ral dos documentos entre 1921 e 2007.

A maior parte dos documentos iconográficos 
presentes neste arquivo não está legendada ou 
datada. De acordo com informações recolhidas 
na secretaria da AEIST, os documentos emol-
durados foram expostos em 2001 por ocasião do 
90º aniversário da AEIST.

Considerando o valor histórico e informativo  
da documentação, seria recomendável a cons-
trução de um arquivo histórico, onde se fizesse a 
devida indexação e conservação.

Arquivo 2 (secção de folhas)

O Arquivo 2 da AEIST situa-se no pavilhão da 
secção de folhas, no campus da Alameda. O seu 
inventário foi realizado entre novembro e de-
zembro de 2008 por Ana Luísa Micaelo.
Este arquivo é composto por cerca de 1200 pas-
tas, das quais a maior parte são dossiês que in-
cluem documentos em papel. O arquivo contém 
ainda fotografias, posters de grandes dimensões 
e várias gavetas do arquivo de fichas individuais 
dos sócios da AEIST�. A numeração das pastas 
começa no nº 1 e termina no nº 1192.

Para além do material inventariado, encon-
tram-se armazenadas neste espaço cerca de 
50 caixas com vários exemplares da Técnica 

(publicação da AEIST) que não foram nume-
radas e incluídas neste inventário por não cor-
responderem à categoria de documentação ar-
quivística, mas em depósito.

Na mesma sala onde se situa este arquivo en-
contram-se ainda pastas de uso corrente da sec-
ção de folhas que também não foram numera-
das e incluídas no presente inventário, por não 
constituírem de facto arquivo da AEIST.

O documento mais antigo neste arquivo data 
de 1942 e o mais recente de 2008. No entanto, 
a maior parte dos documentos deste arquivo re-
fere-se às décadas de 1990 e 2000. Uma grande  
parte deste arquivo corresponde a documentos 
da contabilidade da AEIST e das suas várias 
secções. É também a contabilidade quem mais 
utiliza as pastas deste arquivo. Deste modo, ain-
da que contenha alguns documentos sem valor  
administrativo, o presente arquivo não pode ser 
considerado histórico, mas uma combinação 
entre arquivo corrente e intermédio.

Critérios de inventariação

Neste inventário do arquivo da AEIST, a infor-
mação recolhida por cada pasta faz referência ao 
seu número de ordem, data, suporte, tipologia, 
título, produtor e assunto. A data indicada no 
inventário é relativa ao intervalo temporal dos 
documentos contidos na pasta. Caso não tenha 
sido possível datar esses documentos, optou-se 
por introduzir a data da produção da pasta/mol-
dura.
A numeração das pastas segue a sua disposição 
linear nas estantes e não qualquer outro crité-
rio, como sejam a data, a tipologia ou o produ-
tor. Por este motivo, recomenda-se a reorgani-
zação da documentação por recurso a quotas e 
de acordo com critérios arquivísticos a definir.

Ainda que o Arquivo 1 seja mais marcada-
mente histórico e o Arquivo 2 contenha mais 
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documentos contabilísticos e de uso corrente, 
não se identifica um critério arquivístico ou ou-
tro para a divisão da documentação entre os dois 
espaços diferentes (a sede da AEIST e a secção 
de folhas). Por outro lado, é de notar que am-
bos os espaços se constituem ainda como depó-
sitos e arrumações da instituição, situação que 
não favorece a organização nem a conservação 
da documentação.

O arquivo da AEIST, 2010. 
Fotografia: J F Branco
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Abreviaturas utilizadas no inventário

AAC Associação Académica de Coimbra
AAL associação Académica de Lisboa
ADSL associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa
AEFCL AE da Faculdade de Ciências de Lisboa
AEIST AE do Instituto Superior Técnico
AG assembleia geral
AGA assembleia geral de Alunos
APIET associação Portuguesa para a Permuta Internacional de Estudantes Estagiários Técni-

cos [Pasta 364 AEIST]
BEST Board of European Students of Technology
CaF Centro de Formação (GEAEIST)
CAFUP Conselho de Avaliação da Fundação das Universidades Portuguesas
CML câmara municipal de Lisboa
CRUP Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
DAEIST direção da AEIST
FADU Federação Académica do Desporto Universitário
FLL Faculdade de Letras de Lisboa
FML Faculdade de Medicina de Lisboa
GAS Grupo de Ação Social (AEIST)
GE Gabinete de Estágios (AEIST)
GE&SP Gabinete de Estágios & Saídas Profissionais (AEIST)
GEP Grupo de Estudos e Planeamento (IST)
GEP/NAP GEP/ Núcleo de Avaliação Pedagógica (IST)
GEST Grupo de Estratégia e Táctica (AEIST)
GIRE Gabinete de Informação e Relações com o Exterior (IST)
GPS Gabinete de Protecção e Segurança do 

IST (AEIST ou IST) [pasta 470]
GTIST Grupo de Teatro IST (secção autónoma da AEIST)
GUDDH Grupo Universitário de Defesa dos Direitos Humanos
IA secção de Intervenção Académica (na direção actual esta secção corresponde  à ‘Política 

Educativa’)
IAC Instituto de (para a) Alta Cultura
IIL Instituto Industrial de Lisboa
ISA Instituto Superior de Agronomia
ISTCoop Cooperativa de habitação do IST
JSR João Santos Rocha (presidente da DAEIST 2000/01)
LESIM Licenciatura em engenharia dos Sistemas de 

Informação e Multimédia
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil
MA Movimento Associativo
MAG Mesa da assembleia geral
ME Movimento Estudantil
MIST Núcleo de Motociclismo do IST (secção autónoma da AEIST)
MM Mónica Maurício
NAF Núcleo de Arte Fotográfica (AEIST)
NAPPI Núcleo de Apoio à Propriedade Industrial
NAS Núcleo de Atividades Subaquáticas (AEIST)
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NEMAT Núcleo de Estudantes de engenharia dos Materiais
NSIST Núcleo de Surf (AEIST)
O.D. Operações diversas
OE Ordem dos Engenheiros
Pax Romana Organização Internacional de Estudantes e Intelectuais Católicos
PIA secção de Pedagogia e Intervenção Académica (AEIST)
PIA&AS Pelouro da Intervenção Académica e Ação Social (AEIST)
PMQE Projetos para Melhoria da Qualidade do Ensino
POSI Programa Operacional Sociedade da Informação
RIA Reunião Interassociações
RIIST Rádio Interna IST (secção autónoma AEIST)
SA secção Autónoma
SAA secção Autónoma de Automobilismo da AEIST
SAD/AAL secção Autónoma do Desporto/AAL
SASUTL Serviços de Ação Social da UTL
SESP Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e 

Serviços de Portugal (CGTP)
SNESup Sindicato Nacional do Ensino Superior
SOMA secção de Ócio e Malabarismo Altíssimo (SA da AEIST)
TUIST Tuna Universitária IST
UNEF Union nationale des Étudiants français
UTL universidade Técnica de Lisboa
VD Venda a Dinheiro

[dezembro 2008]


