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[Ficha de Secção] 
 

PT/ADN/GABCEMGFA/PDT - Gabinete de Timor: Processo de Descolonização de Timor. 
 
Datas de produção: 
1961-00-00 - 1977-00-00 
 
Dimensão e suporte: 
23 cx. (nº 1 - 23) com um total de 76 processos e 28 áudios digitalizados. 
 
Entidade detentora: 
Arquivo da Defesa Nacional 
 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: 
Transferência para o ADN pela Secretaria Central do EMGFA em 2012. 
 
Âmbito e conteúdo: 
O processo de descolonização de Timor é composto por documentos produzidos e recebidos pela Secção Eventual para 
os Assuntos de Timor posteriormente designada por Gabinete de Timor do GabCEMGFA, no período entre 1974 e 
1977. Inclui recortes de imprensa do Gabinete de Imprensa da Presidência da República documentos da Comissão de 
Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor e do Gabinete Coordenador para a Cooperação e 
Descolonização de Timor. É composto ainda por documentos recebidos do CCFAT - Comando Chefe das Forças 
Armadas de Timor, e do CTIT - Comando Territorial Independente de Timor, correspondência com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e atas da Comissão Nacional de Descolonização sobre Timor. 
 
Eliminação: 
Eliminação dos livros de protocolo e de registo de entrada de correspondência da CAEPDT por se encontrarem em 
branco. 
 
Sistema de organização 
Secção organizada em 4 séries ordenadas de acordo com a ordem original de processos: 
SR 001 – Gabinete de Timor 
SR 002 – Recortes de Imprensa do Gabinete de Imprensa da Presidência da República 
SR 003 – Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (CAEPDT) 
SR 004 – Gabinete Coordenador para a Cooperação e Descolonização de Timor (GCCDT) 
 
Condições de acesso: 
Alguns documentos têm classificação de segurança.  
 
Idioma e escrita: 
Português, inglês, francês, espanhol e sueco. 
 
Instrumentos de pesquisa: 
Arquivo da Defesa Nacional - Gabinete do CEMGFA. Processo de Descolonização de Timor (PDT), 1961 - 1977: 
Inventário. Secretaria-Geral do MDN, 2023. 
 
Regras ou convenções: 
ISAD(G) 
 
Data de publicação: 
2023-01-01 
 
Relações com autoridades: 
[Produtor] CEMGFA – Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, Gabinete 
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Inventário analítico 

 
 

F. PT/ADN/GABCEMGFA - Gabinete do CEMGFA - Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 

 
 

SC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT – Gabinete de Timor: Processo de Descolonização de Timor. 
 

 

SR. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001 

Título: Gabinete de Timor 
Datas extremas: 1961-00-00 / 1976-00-00 

Dimensão e suporte: 13 cx. (nº 1 - 13) com um total de 46 processos. 
Âmbito e conteúdo: Contém processos e correspondência da Secção Eventual para os Assuntos de Timor e depois Gabinete de 
Timor criados no Gabinete do CEMGFA, relatórios do governador de Timor COR Lemos Pires e do CCFAT - Comando Chefe das 
Forças Armadas de Timor, resumos de notícias e comunicados de imprensa, atas da Comissão Nacional de Descolonização, reuniões 
do Conselho de segurança da ONU, missão do embaixador Guicciardi, escutas-rádio de emissões locais e internacionais e dados 
estatísticos.  
Sistema de organização: Ordem original 
 

 

UI 0001 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0001/001 - Copiador geral de correspondência do Gabinete de Timor.  Contém correspondência 
entre DEZ75 e JUN76, com os nºs de 01 a 1358. 1975-12-10 / 1976-00-00 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0001/002 - Copiador geral de correspondência do Gabinete de Timor.  Contém correspondência 
entre FEV75 e SET75, com os nºs 2346 a 2714, proposta sobre o processo de descolonização de Timor assinada pelo governador 
COR Lemos Pires, informação sobre relação de oficiais e sargentos sobre o tempo de comissão em Timor, memorandos da situação 
do pessoal regressado de Timor, listas de militares do Exército, Armada e Força Aérea, apontamentos manuscritos e um cartão de 
visita assinado. 1975-02-28 / 1975-09-29 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0001/003 - Memorandos e despachos do Gabinete de Timor.  Processo contendo memorando à 
Delegação Portuguesa sobre a situação em Timor, ordem de operações Maumeta 1, relação dos meios necessários para 
manutenção do Governo e das forças de Ataúro para além de 30 de setembro, audiência concedida ao embaixador da Indonésia em 
Lisboa, proposta  do CCFAT sobre a criação da Comissão de Encerramento dos Assuntos de Timor e continuação da Comissão 
Administrativa de Timor,  antecedentes da visita do enviado especial embaixador Guicciardi, proclamação unilateral da integração 
pela Indonésia, proposta de transformação da Delegação Portuguesa em Darwin, campanha na imprensa sobre a adesão das 
unidades militares à FRETILIN - Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, evolução da situação política do caso de Timor 
e comunicado sobre artigo publicado no jornal “O Retornado”, inclui apontamentos manuscritos. 1975-09-08 / 1976-05-05 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0001/004 - Processo do Gabinete de Timor: diversos.  Contém documentos relativos à situação 
política de Timor, listas de passageiros com destino a Lisboa, informações relativas ao paradeiro de vários militares portugueses, 
relatório da estação da rádio Marconi de Timor sobre os acontecimentos de AGO75, informações do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha, relatório de uma visita a Timor-Leste pela ACFOA (Australian Council For Overseas Aid) sobre a ajuda externa australiana, 
relação de militares detidos, memorando da delegação em Darwin, informações do COPCON e Conselho da Revolução em Lisboa, 
pedido do Comité Central da FRETILIN dirigido ao GEN Saraiva de Carvalho, revista sobre o massacre em Timor Leste e exemplar do 
jornal “A Voz de Timor”, inclui apontamentos manuscritos. 1975-06-21 / 1976-03-31 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0001/005 - Relatório do Governo de Timor (período de 13NOV74 a 07DEZ75), pelo governador 
COR Mário Lemos Pires. Vol I.  Contém relatório sobre a situação política em Timor. 1976-04-00 / 1976-04-00 

 
 

 

UI 0002 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0002/006 - Relatório do Governo de Timor (período de 13NOV74 a 07DEZ75), pelo governador 
COR Mário Lemos Pires. Vol II (anexos).  Contém os anexos com a caracterização da situação em NOV74, e a MAI75, cimeira de 
Macau, do golpe da UDT à Saída do Governo para Ataúro e da instalação do Governo em Ataúro à invasão da Indonésia. 1976-04-00 
/ 1976-04-00 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0002/007 - Relatório de Comando no período de NOV74 a DEZ75. CCFAT - Comando Chefe das 
Forças Armadas de Timor (CCFAT). COR Mário Lemos Pires. Vol I. PT AE. 1976-03-00 / 1976-03-00 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0002/008 - Relatório de Comando no período de NOV74 a DEZ75. CCFAT - Comando Chefe das 
Forças Armadas de Timor. COR Mário Lemos Pires. Vol II (Anexos).  Contém os anexos com mapa de Timor e antecedentes com 
mensagens, intsum e telegramas, entre outros. 1976-03-00 / 1976-03-00 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0002/009 - Processo com documentos fornecidos por José Martins, presidente do KOTA (Klibur 
Oan Timor Aswain), partido político de Timor.  Contém cópias e documentos fornecidos por José Martins, presidente do partido 
KOTA (Klibur Oan Timor Aswain), relatórios e notas complementares dos encontros de José Martins com individualidades 
portuguesas civis e militares, projeto de programa para a descolonização de Timor, lista de voluntários para a libertação de Timor, 
organograma funcional do Movimento Revolucionário Anti Comunista - Comité Político, resumos de notícias da rádio FRETILIN 
(Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente), delegação portuguesa em Ataúro, memorando da UDT (União Democrática 
Timorense), declaração conjunta dos partidos timorenses, dar ou não entrevistas à imprensa, perguntas prováveis da imprensa, 
programa político conjunto e proclamação de independência do APODETI (Associação Popular Democrática de Timor), UDT (União 
Democrática Timorense), KOTA e Partido Trabalhista, missão permanente da República da Indonésia junto das Nações Unidas, 
situação do território no mundo, Fred Isler - representante do Comité Internacional da Cruz Vermelha em Jacarta, relatório do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas da reunião 16DEZ75, esboço para um relatório geral da intervenção em Timor, plano do 
BAKIN (Serviços Secretos Militares Indonésios), implicação da República da Indonésia na vida de Timor português, relatório para um 
estudos da situação da ex-colónia, boletins diários informativos, várias cartas pessoais de José Martins e apontamentos 
manuscritos. 1975-09-02 / 1976-03-23 

 
 

 

UI 0003 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0003/010 - INTSUM e resumos de notícias pelo Gabinete de Timor.  Contém resumos semanais 
das notícias relativas à evolução da situação político-militar de Timor, carta da situação operacional, INTSUM nº 1/76 a 16/76. 1976-
01-00 / 1976-06-15 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0003/011 - Atas e deliberações da Comissão Nacional de Descolonização.  Contém atas das 
reuniões da Comissão Nacional de Descolonização (CND) sobre a evolução da situação política de Timor, oficiais vindo de Timor que 
passariam a constituir o Gabinete de Timor, proposta de resolução e comunicado da CND, inclui apontamento manuscrito sobre a 
crise de Timor. 1975-08-20 / 1976-06-28 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0003/012 - Processo de detidos.  Contém documentos do Gabinete de Timor sobre a situação 
de militares detidos, informações, cartas pessoais dos detidos e familiares e despacho do ministro da Cooperação a designar Luís 
Filipe F. R. Thomaz representante da missão oficial em Nova Iorque no âmbito dos assuntos relacionados com o território de Timor - 
Operação Verde, relatório da missão de 08ABR76 assinado, aerogramas e despacho do ministro relativos à libertação de 23 militares 
da guarnição de Bobonaro (Operação Laranja), memorando e elementos informativos da situação dos militares portugueses detidos 
pela UDT (União Democrática Timorense), lista dos militares, proposta e carta enviada pelo chefe de Gabinete do Ministro da 
Cooperação aos familiares dos detidos e relatório com algumas conclusões das missões a Genebra e Nova Iorque, inclui 
apontamentos manuscritos. 1975-09-12 / 1976-05-18 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0003/013 - Processo de detidos.  Contém documentos do Gabinete de Timor sobre a situação 
de militares detidos, relação dos militares portugueses detidos pela UDT (União Democrática Timorense), aerogramas, telegramas, 
abaixo assinados, exposições e petições oriundos de todo o país a solicitar a libertação dos militares e civis prisioneiros em Timor, 
inclui apontamentos manuscritos. 1975-09-01 / 1976-02-16 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0003/014 - Processo de refugiados.  Contém documentos do Gabinete de Timor sobre a 
situação dos refugiados de Timor, despacho do ministro da Cooperação, proposta de repatriamento dos refugiados, 
correspondência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, várias cartas relativas a refugiados portugueses em Atambua, carta 
de João Carrascalão com listas de refugiados que desejam seguir para Portugal, Macau e Austrália e pedido de localização de Inácio 
Silva Moura, funcionário do Centro de Informação e Turismo de Timor, inclui apontamentos manuscritos. 1976-02-08 / 1976-05-26 

 
 

 

UI 0004 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0004/015 - Reuniões do Conselho de Segurança da ONU sobre a questão de Timor.  Contém 
documentos sobre as reuniões entre o MNE e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, no âmbito dos territórios sob 
administração portuguesa, cartas dos representantes permanentes de Portugal, da Guiné Bissau, Moçambique e da Indonésia 
endereçadas ao presidente do Conselho, lista de membros do APODETI (Associação Popular Democrática de Timor), KOTA (Klibur 
Oan Timor Aswain), UDT (União democrática de Timor) e Trabalhista detidos em Díli como reféns pela FRETILIN (Frente 
Revolucionária de Timor Leste independente), inclui lista de mortos, implementação da declaração da concessão de independência 
aos países e povos coloniais, relatórios das reuniões e ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Gabinete de Timor e 
Presidência da República. 1975-08-22 / 1976-04-30 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0004/016 - Comunicados sobre Timor.  Contém comunicados, notas oficiosas e telegramas 
sobre Timor emanados do EMGFA, Gabinete de Imprensa da Presidência da República, Comissão nacional de descolonização e 
exposição à AMFA (Assembleia do Movimento das Forças Armadas), inclui apontamentos manuscritos. 1975-08-06 / 1976-04-23 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0004/017 - Processo do embaixador Guicciardi: passagens por Lisboa, relatórios e análise dos 
relatórios.  Contém documentos sobre o encontro entre os ministros do Negócios Estrangeiros e da Cooperação e o embaixador 
Vittorio Guicciardi, nota oficiosa do Gabinete do Ministro, descrição da visita a Timor, resumo das conversações, ponto de vista 
português, aspetos salientes da evolução político-militar de Timor, elementos informativos sobre a detenção de 23 militares 
portugueses, lei 7/74 e 7/75 do Conselho da Revolução e cópias das respetivas publicações em DR. 1975-00-02 / 1976-00-02 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0004/018 - Ordens de serviço do Comando Territorial Independente de Timor e do Comando 
Chefe das Forças Armadas de Timor.  Administração Pessoal e Logística.  Contém documentos sobre a administração de pessoal, 
memorando da delegação de Darwin, desembarque de oficiais, mapa da situação do pessoal militar no CTIT (Comando Territorial 
Independente de Timor), pagamento de pensões e gratificações a oficiais embarcados, ordens de serviço, exemplar do Boletim 
Oficial de Timor datado de 26MAI76, relação do pessoal militar que embarcou em Díli a 24AGO75 de regresso à Metrópole, pedidos 
de identificação de cadáveres de portugueses no âmbito de relatório recebido através da ONU, recuperação da lancha Albufeira, 
fornecimento de viatura e diversa correspondência do Gabinete. 1975-10-31 / 1976-07-08 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0004/019 - Comunicados para a imprensa. Reuniões da CND.  Contém documentos sobre as 
reuniões da Comissão Nacional de Descolonização, proposta de resolução, relatório do Conselho de Segurança da ONU - análise da 
situação política de Timor e comunicados para a imprensa. 1975-10-14 / 1976-03-27 

 
 

 

UI 0005 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/020 - Escutas-rádio e emissões das rádios locais e internacionais.  Contém documentos do 
Centro de Escuta Emissora, escuta rádio em Ataúro, relatórios manuscritos das comunicações, noticiários, notas do dia, mensagens 
e emissões da Rádio Maubere, transcrição do comunicado do 2º Comandante das FALINTIL (Forças Armadas de Libertação Nacional 
de Timor-Leste) aos soldados da fronteira, emissões da Rádio Loro Sae, comunicado sobre a organização para a libertação de Timor, 
notas do dia, notícia do comício organizado pela FRETILIN (Frente Revolucionária de Libertação de Timor Leste Independente) 
dedicado à independência de Angola em Tetum, emissões da Rádio Ramelau, convite do ALM Pinheiro de Azevedo aos principais 
políticos e embaixadores em Lisboa, emitido pela Rádio Austrália, emissões da Emissora Nacional e notícia de que em Portugal as 
tropas de extrema esquerda organizaram-se em grupos fortes dentro dos quartéis, emitida pela Rádio Voz da América, inclui 
recortes de imprensa. 1975-10-15 / 1975-11-26 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/021 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap I - Geografia Biofísica 
pela 2ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém informações sobre a situação, 
limites, configuração e superfície, natureza e extensão dos limites, portos, natureza do solo e subsolo, orografia. Hidrografia, clima, 
fauna e flora. 1966-06-00  
 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/022 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap II - História do Timor 
Português pela 2ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém informações sobre 
factos fundamentais da História de Timor, pacificação no inicio do sec. XX e lições de História. 1969-06-00  
 
 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/023 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap III - Geografia 
Humana pela 2ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém informações sobre 
Etnografia, línguas, religiões, grupos étnicos e minorias e demografia. 1969-06-00  
 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/024 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap IV - Vida Económica 
pela 2ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém informações sobre 
silvicultura, agricultura, pecuária, caça e pesca, indústria, comércio, situação financeira, comunicações. 1969-06-00  
 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/025 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap V - Vida Social pela 2ª 
Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém informações sobre organização dos 
trabalhos, nível de vida, partidos políticos, associações, divertimentos e desportos, saúde, educação, informação. 1969-06-00  
 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/026 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap VI - Organização 
político-administrativa pela 2ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém 
informações sobre organização administrativa, organização judiciária, organização policial. 1969-06-00  
 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/027 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor. Cap VII - Aspectos 
militares pela 2ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT). Contém informações sobre a 
importância estratégica e militar de Timor, situação do terreno e da população, teatro de operações de Timor. 1969-06-00  
 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0005/028 - Geografia Militar. Síntese geográfica de Macau e Timor (Trabalho de aplicação dos 
Cursos de Estado-maior do Instituto de Altos Estudos Militares). Documento de apoio. 1969-06-00  
 
 

 

UI 0006 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0006/029 - Dados estatísticos e boletins oficiais de Timor. Documentos de apoio.  Contém 
cópias do Boletim Oficial de Timor de 31DEZ74, Boletim Trimestral de Estatística de 1974 e dados estatísticos manuscritos. 1974-00-
00 / 1975-07-15 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0006/030 - Processo de Timor.  Contém correspondência do governador de Kupang (não 
enviada), da Delegação Portuguesa à FRETILIN, memorandos do governador de Timor, proposta dos militares portugueses 
libertados, relatório da missão da Laleia (localidade timorense), carta endereçada ao Dr. Almeida Santos sobre o evoluir da situação, 
memorando enviado à Presidência da República e CEMGFA, situação administrativa de pessoal regressado, relatório manuscrito da 
missão militar a Atambua datado de 11SET75 e assinado, comunicados à imprensa, recortes de imprensa, cópia da carta (pouco 
legível) do Dr. Almeida Santos antes de deixar Jacarta, relatório da conversa com Ramos Horta na Delegação Portuguesa em Darwin, 
ordem de operações MAUMETA 1, despachos e ordens de serviço, proposta para o processo de descolonização de Timor, definição 
de competências, NRP Afonso Cerqueira - instruções para o sistemas de segurança da Ilha de Ataúro. 1975-09-08 / 1975-10-15 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0006/031 - Processo de Timor.  Contém correspondência do Gabinete de Timor e CCFAT, 
comunicado do Conselho de Ministros à imprensa, situação administrativa de pessoal - rendições e regressos a Portugal, 
comunicados da Comissão Nacional de Descolonização, evacuação de cidadãos australianos através de Ataúro devido a indíicios de 
ataque indonésio, comunicados à imprensa, recortes de imprensa, diligências para a presença de dois navios de guerra na área, 
várias cartas do MAJ Galante de Carvalho endereçadas ao TCOR Magalhães  e do MAJ Barrento endereçadas ao MGEN Carvalho 
sobre a situação de Timor, comunicação da declaração unilateral de independência pela FRETILIN, rendição da tripulação do 
rebocador Lifau e Dove, memorandos do governador relativos à evolução da situação em Timor, ida do governador COR Lemos Pires 
a Camberra, texto de telefonema do vice presidente da FRETILIN para o Gabinete de Timor a relatar ataque da Indonésia, ordens de 
reabastecimento de navios em Macau, relatórios dos acontecimentos em Timor e mensagem para Macau com pedido de difusão de 
notícias para as agências noticiosas internacionais, inclui vários documentos manuscritos. 1975-10-16 / 1976-01-09 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0006/032 - Mensagens enviadas do CCFAT - Comando Chefe das Forças Armadas de Timor.  
Contém mensagens sobre a evolução dos acontecimentos em Timor, situação administrativa do pessoal militar e civil, comunicados 
da CND - Comissão Nacional de Descolonização sobre as diligências em curso no âmbito das Nações Unidas, pedido de informação 
relativa à deslocação a Darwin das delegações dos partidos políticos de Timor e mensagem com relatório das diligências 
diplomáticas efetuadas, inclui documentos manuscritos. 1975-08-21 / 1976-01-13 

 
 

 

UI 0007 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0007/033 - Documentos do CCFAT - Comando Chefe das Forças Armadas de Timor, da 
Delegação portuguesa em Darwin e do Governo de Timor: Pessoal, informações e logística - parte civil.  Contém documentos da 
Delegação Portuguesa em Darwin, mensagens sobre a evolução da situação político-militar em Timor, a atuação da ONU, reuniões 
com ministérios da Indonésia, transcrição de notícias vinculadas por estações de rádio internacionais, lista de cifras e códigos a 
utilizar entre a Delegação Portuguesa e o Gabinete de Timor, situação administrativa do pessoal, listas de pessoal civil e militar com 
destino a Lisboa por via aérea e marítima, cartas da Cruz Vermelha Internacional e do ICEM - Comité Intergovernamental para as 
Migrações Europeias, relato da conversa com David Hexton da UNICEF na Delegação Portuguesa em Darwin e lista dos doentes 
provenientes de Timor que continuam no hospital em Darwin, inclui documentos manuscritos. 1975-00-00 / 1976-00-00 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0007/034 - Ministério dos Negócios Estrangeiros I - telegramas do Governo de Timor.  Contém 
telegramas do Gabinete de Timor, de José Ramos Horta, dos consulados e das embaixadas de Portugal, recebidos e expedidos para 
várias individualidades, autoridades e instituições internacionais no âmbito dos acontecimentos em Timor. 1975-08-12 / 1975-10-21 

 
 

 

UI 0008 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0008/035 - Ministério dos Negócios Estrangeiros II - telegramas do Governo de Timor.  Contém 
telegramas do Gabinete de Timor, da Missão Permanente de Portugal em Nova Iorque, do Gabinete de Angola, dos consulados e 
das embaixadas de Portugal, recebidos e expedidos para várias individualidades, autoridades e instituições internacionais no âmbito 
dos acontecimentos em Timor, informação de Medeiros Alves, notas oficiosas, transcrição escrita da atitude assumida pelo governo 
sueco contra a intervenção indonésia no Leste de Timor e apontamento de Queiroz de Barros sobre a posição da Austrália perante o 
conflito de Timor. 1975-10-22 / 1976-01-11 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0008/036 - Ministério dos Negócios Estrangeiros III - telegramas do Governo de Timor.  Contém 
telegramas do Gabinete de Timor, da Missão Permanente de Portugal em Nova Iorque, do Gabinete de Angola, dos consulados e 
das embaixadas de Portugal, recebidos e expedidos para várias individualidades, autoridades e instituições internacionais no âmbito 
dos acontecimentos em Timor, ofícios do MNE para o Gabinete de Timor e Presidência da República, memorando da entrevista 
entre o embaixador Guicciardi e os representantes de Portugal na ONU, questões colocadas pelo Conselho de Segurança da ONU, 
carta do Consulado Geral de Portugal em Sydney dirigida ao Chefe de Estado Maior da Armada e cópia da carta manuscrita dirigida 
ao Ministro dos Negócios Estrangeiros MAJ Melo Antunes, inclui recortes de imprensa e apontamentos manuscritos. 1976-01-11 / 
1976-07-09 
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UI 0009 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0009/037 - Mensagens OPER II.  Contém mensagens trocadas entre o CCFAT - Comando Chefe 
das Forças Armadas de Timor, o Gabinete de Timor, as embaixadas de Portugal e o Gabinete de Comunicações da Presidência da 
República sobre a evolução dos acontecimentos em Timor, texto de telefonema do vice presidente da FRETILIN para o Gabinete de 
Timor a relatar ataque da Indonésia, cópia da proposta para o processo de descolonização de Timor e memorando do CCFAT sobre a 
relação dos meios necessários para a manutenção do governo e das forças no Ataúro para além de 30 de setembro, inclui 
apontamentos manuscritos. 1975-08-11 / 1975-11-15 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0009/038 - Mensagens OPER II.  Contém mensagens trocadas entre o CCFAT - Comando Chefe 
das Forças Armadas de Timor, o Gabinete de Timor, o Gabinete do CEMGFA, a Delegação Portuguesa em Darwin e o Gabinete de 
Comunicações da Presidência da República sobre evolução dos acontecimentos em Timor, textos manuscritos e datilografados de 
inúmeras conversas telefónicas com Darwin, notícia vinda da Delegação Portuguesa e informações recebidas das corvetas 
portuguesas na área de Timor. 1975-11-17 / 1976-07-27 

 
 

 

UI 0010 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0010/039 - Correspondência 1974 / 1975. Contém mensagens e correspondência trocada entre 
o Gabinete de Timor, as embaixadas de Portugal e o centro de comunicações da Presidência da República sobre a evolução dos 
acontecimentos em Timor, ofício sobre a evacuação de Timor - fretamento de navios, informação da ligação Portugal/Timor por 
aviões da Força Aérea, armamento transportado de Timor, relações com a igreja católica, a posição do governo australiano 
anunciada ao parlamento, relatório do encontro realizado em 14OUT74 em Lisboa entre uma delegação do governo indonésio e o 
governo português, divulgação de informação sobre a atual situação militar e política pela Comissão para a Autodeterminação de 
Timor e uma brochura da autoria de Fernando Alves Aldeia, governador de Timor, intitulada “Por um Timor Melhor, por um 
Portugal Maior”, inclui recortes de imprensa e apontamentos manuscritos. 1974-04-30 / 1975-12-30 

 
 

 

UI 0011 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0011/040 - Correspondência diversa. Relação de documentos entregues para o Gabinete de 
Timor em 26MAI1976 (nº1 - 150). Contém documentos, mensagens e correspondência trocada entre o Gabinete de Timor, as 
embaixadas de Portugal, a Missão Permanente de Portugal em Nova Iorque e o centro de comunicações da Presidência da 
República sobre a evolução dos acontecimentos em Timor, reabastecimento de navios, textos manuscritos de inúmeras conversas 
telefónicas com Darwin, informação de comício de solidariedade na luta do povo de Timor Oriental com participação de José Ramos 
Horta, memorando da entrevista com o embaixador Guicciardi e o embaixador Adriano de Carvalho, informações prestadas por 
Maria João Viçoso, relatório da evolução da situação política do caso de Timor - Análise, considerações e propostas do COR Lemos 
Pires, comunicados do Estado Maior General das Forças Armadas, despacho sobre a exposição manuscrita do Major Adelino Coelho, 
despacho sobre a exposição do COR Lemos Pires, proposta e diretiva do Governo e Comando Chefe de Timor, relação dos militares 
detidos pela UDT com as respetivas moradas, proposta do Gabinete de Timor, texto de telefonema do vice presidente da FRETILIN 
Nicolau Lobato para o Gabinete de Timor e regresso à metrópole de militares do CTIT - Comando Territorial Independente de Timor, 
inclui apontamentos manuscritos. 1973-03-14 / 1975-10-21 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0011/041 - Correspondência diversa. Processo da missão do embaixador Guicciardi (nº 151 - 
202).  Contém documentos, mensagens e correspondência trocada entre o Gabinete de Timor, o CCFAT - Comando Chefe das Forças 
Armadas de Timor e o centro de comunicações da Presidência da República sobre a evolução dos acontecimentos em Timor, 
memorando, despacho e nota referente à demissão do CAP Lino da Silva, informação do processo de descolonização de Timor - 
situação militar, memorando do Governo de Timor relativo à deslocação a Lisboa do governador de Timor o COR Lemos Pires, 
estudo da situação política de Timor referido a 18JUN75, cópia da carta de comando do CCFAT, cópias do documentos referentes à 
missão do embaixador Guicciardi, encontros com o ministro dos Negócios Estrangeiros o MAJ Melo Antunes, nota oficiosa do 
encontro com o ministro da Cooperação o COM Victor Crespo, resumo das conversações, ponto de vista português, aspetos 
salientes da evolução político-militar de Timor, elementos informativos sobre a detenção de 23 militares portugueses em Timor, 
lista dos líderes dos partidos políticos de Timor e seu possível posicionamento, duas cartas da vista aérea de Timor e extrato do 
Diário do Governo, inclui apontamentos manuscritos. 1974-11-13 / 1976-08-05 

 



2023-01-02 
 

 

                                                                                                                Inventário analítico PT/AND/GABCEMGFA/PDT 
 

   

  
 

10/18 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0011/042 - Correspondência diversa relacionada com os relatórios de informação do Comando 
Chefe das Forças Armadas de Timor.  Contém documentos, mensagens e correspondência trocada entre o Gabinete de Timor, o 
CCFAT  - Comando Chefe das Forças Armadas de Timor e o centro de comunicações da Presidência da República sobre a evolução 
dos acontecimentos em Timor, relatórios de informações da situação política de Timor elaboradas pelo gabinete de coordenação de 
informações do CCFAT, diretivas, notas, projetos, propostas de cartas de comando, diversas cartas dos Comandantes das Forças 
Armadas de Timor, COR Lemos Pires e COR Fernando Aldeia e carta de comando do Comandante das Forças Armadas de Cabo 
Verde, o CALM Lino Paulino Ferreira, inclui apontamentos manuscritos. 1961-05-31 / 1975-12-11 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0011/043 - Perintreps do CTIT - Comando Territorial Independente de Timor. Contém 
Perintreps de Timor, nº 5/72, nºs 5 a 12/74 e nºs 1 a 6/75. 1972-05-01 / 1975-06-30 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0011/044 - Correspondência, memorandos, imprensa e INTSUM. Contém correspondência 
diversa, textos manuscritos de inúmeras conversas telefónicas com Darwin, texto datilografado da moção apresentada por Lisboa 
em 16JUL76 (por telefone), recortes de imprensa, relatório do golpe da UDT (União Democrática Timorense) à mudança do governo 
para Ataúro, INTSUM nº 1/76 do Gabinete de Timor, transcrição da entrevista do Jornal Novo ao COR Lemos Pires e decisões da 
Comissão Nacional de Descolonização em 03JAN76. 1976-01-03 / 1976-07-28 

 
 

 

UI 0012 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0012/045 - Cartas topográficas de Timor. Cartas Geográficas de Portugal - Centro de Geografia 
do Ultramar - aerotriangulação da Província de Timor, de folhas do nº 1 a 37 (falta a folha nº 11) com todas as povoações da 
província. 1966-00-00 / 1966-00-00 

 
 

 

UI 0013 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/001/0013/046 - Mapa de Timor. Mapa político da Ásia com as principais rotas marítimas e distâncias 
medidas em milhas. Escala 1:13.500.000. 1970-00-00 / 1970-00-00 
 
 

 

 

SR. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/002 

Título: Recortes de imprensa do Gabinete de Imprensa da Presidência da República 

Datas extremas: 1975-00-00 / 1976-00-00 

Dimensão e suporte: 3 cx. (nº 14 - 16) com um total de 5 processos. 
Sistema de organização: Ordem original 
 

 

UI 0014 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/002/0014/001 - Timor - recortes de imprensa I. Contém recortes de imprensa nacional e asiática do 
Gabinete de Imprensa da Presidencia da República sobre os acontecimentos em Timor e textos com tradução de notícias vinculadas 
por vários jornais de Macau. 1975-08-12 / 1975-08-15 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/002/0014/002 - Timor - recortes de imprensa II. Contém recortes de imprensa nacional e asiática do 
Gabinete de Imprensa da Presidencia da República sobre os acontecimentos em Timor, textos com tradução de notícias vinculadas 
por vários jornais de Macau, ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a Presidência da República, nota oficiosa, 
publicação australiana com o título “The Timor Story” e uma brochura intitulada “Timorense Elites”, inclui apontamentos 
manuscritos. 1975-10-16 / 1976-04-30 
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UI 0015 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/002/0015/003 - Timor - recortes de imprensa III. Contém transcrição da entrevista do Jornal Novo ao 
COR Lemos Pires, do Gabinete de Timor, cópia da transcrição manuscrita do depoimento do COR Lemos Pires ao programa de rádio 
das Forças Armadas no âmbito da descolonização de Timor e recortes de imprensa nacional e internacional do Gabinete de 
Imprensa da Presidência da República relativa aos acontecimentos em Timor. 1975-08-27 / 1976-03-05 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/002/0015/004 - Timor - recortes de imprensa IV. Contém recortes de imprensa nacional e 
internacional do Gabinete de Imprensa da Presidência da República sobre os acontecimentos em Timor, relatório de uma visita a 
Timor-Leste pela ACFOA (Australian Council For Overseas Aid) sobre a ajuda externa australiana e transcrição do noticiário das 
agências noticiosas das redes de TELEX e PERBOLRAD (Boletins Periódicos de Escutas Rádio) nº 119. 1976-04-18 / 1976-07-31 

 
 

 

UI 0016 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/002/0016/005 - Timor - recortes de imprensa V. Contém o classificador de documentos relativos ao 
processo de descolonização, recortes de imprensa nacional e internacional do Gabinete de Imprensa da Presidência da República 
sobre os acontecimentos em Timor, relatório manuscrito da chegada à Austrália de membros da FRETILIN e declaração de José 
Ramos Horta membro do Comité Central da FRETILIN. 1975-12-04 / 1976-06-24 

 
 

 

 

SR. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003 

Título: Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (CAEPDT) 
Datas extremas: 1973-00-00 / 1977-00-00 

Dimensão e suporte: 5 cx. (nº 17 - 21) com um total de 15 processos e 26 áudios. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relações de pessoal que prestaram serviço em Timor, correspondência expedida e recebida 
pela CAEPDT, lista de convocados para análise e esclarecimento do processo de descolonização e gravações áudio com as 
declarações de militares e civis, emissões da UDT e conferências de imprensa. 
Sistema de organização: Ordem original 
 

 

UI 0017 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/001 - Relações de pessoal que prestou serviço em Timor após o 25ABR1974. Contém 
documentos sobre administração de pessoal, relação de pessoal, pessoal paraquedista que esteve em Timor entre 09ABR75 e 
13DEZ75, relação de pessoal voluntário do Centro de Recrutamento e Mobilização da Base Escola de Tropas Paraquedistas e ordem 
de serviço do CCFAT - Quartel General. 1975-11-04 / 1976-09-01 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/002 - Correspondência recebida diversa da Comissão de Análise e Esclarecimento do 
Processo de Descolonização de Timor.  Contém correspondência diversa e documentos sobre o processo de descolonização de 
Timor, depoimento do Eng. António Pinto Barbedo de Magalhães endereçado pela Região Militar do Porto, exemplar  do jornal 
“Timor Leste”, recorte do jornal do “Povo Mau Bere” e nota nº 1185/76 do CTIT. 1976-09-09 / 1977-03-06 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/003 - Copiador geral. PT 1. Contém informações sobre a análise e esclarecimento do 
processo de descolonização de Timor, relação do pessoal militar que serviu na província de Timor a partir de 25ABR1974, resumos 
de acontecimentos entre 25ABR e 18NOV1974, exposição do ALF António Manuel Silva sobre factos ocorridos em Timor, apoio à 
industria nacional, estrutura político-militar em Timor. 1976-08-04 / 1976-11-02 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/004 - Copiador geral. PT 2. Contém mensagens, informações e memorandos nºs. 1, 2 e 
3/76 da Comissão de Análise, averiguações sobre a participação no movimento da UDT em 11AGO1975, em Díli, nomeação e missão 
da CAEPDT, convocações e pedidos de documentos. 1976-07-04 / 1977-05-19 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/005 - Listas e Convocatórias. Contém documentos da CAEPDT, listas e convocatórias dos 
militares a ouvir pela Comissão com a finalidade de proceder à análise e esclarecimento do processo de descolonização, lista dos 
líderes dos partidos políticos de Timor e seu possível posicionamento e lista das pessoas contactadas pelo representante especial do 
secretário-geral em Timor Leste, inclui apontamentos manuscritos. 1976-08-18 / 1977-05-25 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/006 - Correspondência, despachos e memorandos. Contém correspondência diversa e 
documentos sobre o processo de descolonização de Timor, documentos sobre o processo de integração no Quadro Geral de Adidos 
de funcionários da administração portuguesa em Timor, informação referente à conduta do TCOR Lemos Pires em Timor, regresso 
de militares a Timor, despachos do CEMGFA GEN Ramalho Eanes e memorandos da Comissão. 1976-07-27 / 1977-05-24 

 
 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/007 - Processo do MAJ Aguiar e Silva. Contém envelope com cópias de documentos, guias 
da Secção de Transportes Aéreos Militares com relação de tripulantes, manifestos de passageiros com destino a Lisboa, nomeação 
de pessoal paraquedista para Timor e informação de passageiros do Exército em 22JUL75 com destino a Baucau em Timor, inclui 
apontamento manuscrito. 1975-01-14 / 1975-12-14 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0017/008 - Processo do BRIG Figueiredo Lobo. Contém envelope de cópias de documentos do 
BRIG Figueiredo Lobo, guias da Secção de Transportes Aéreos Militares com relação de tr ipulantes, manifestos de passageiros com 
destino a Lisboa, inclui uma brochura da autoria de Fernando Alves Aldeia, governador de Timor, intitulada “timor na esteira do 
Progresso”, sobre o discurso proferido na sessão de abertura da Assembleia Legislativa e da Junta Provincial em Díli, no dia 29MAI73 
e apontamento manuscrito. 1973-07-05 / 1975-11-21 

 
 

 

UI 0018 

 
 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0018/009 - Declarações de oficiais na CAEPDT. Contém os autos das declarações prestadas 
pelos oficiais na CAEPDT, relativamente aos acontecimentos em Timor após os 25ABRIL74, inclui documentos vários como 
despachos, comunicados, relatório da missão militar a Atambua, brochura com “Memorial do Governo de Timor” e apontamentos 
manuscritos. 1974-05-00 / 1976-10-19 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0018/010 - Declarações de oficiais na CAEPDT. Contém os autos das declarações prestadas 
pelos oficiais na CAEPDT, relativamente aos acontecimentos em Timor após os 25ABRIL74, inclui documentos vários como relatórios 
do CTIT - Comando Territorial Independente de Timor, memorando sobre a necessidade urgente da nomeação do governador para 
Timor, lista com pontos de esclarecimento - armamento do CTIT, relatório do COM Leiria Pinto e apontamentos manuscritos. 1975-
01-11 / 1977-01-05 

 
 

 

UI 0019 

 
 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0019/011 - Declarações de militares e civis na CAEPDT. Contém os autos das declarações 
prestadas por militares e civis na CAEPDT, relativamente aos acontecimentos em Timor após os 25ABR74, inclui declarações do Dr. 
Girão, Encarregado de Negócios em Jacarta (Indonésia), relatório da Região Militar Centro - Escola Central de Sargentos, ofício nº 62 
COM/TIMOR e apontamentos manuscritos. 1976-08-25 / 1976-11-04 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0019/012 - Declarações e documentos anexos da CAEPDT. Contém documentos da CAEPDT 
relativos ao GEN Morais e Silva, TCOR Níveo Herdade, MAJ Santos Clara, MAJ Mota, João Carrascalão, inspetor Sousa Santos e 
engenheiro Barbedo Magalhães, declarações dos presos, 2 envelopes com documentos manuscritos com o nome do Dr. Almeida 
Santos e do MAJ Rios e 2 envelopes vazios com os nomes do GEN Costa Gomes e José Martins (KOTA - Klibur Oan Timor Aswain), 
inclui recortes de imprensa e apontamentos manuscritos. 1974-09-09 / 1976-10-21 

 
 

 

 
UI 0020 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0020/013 - Declarações e documentos anexos da CAEPDT. Contém documentos da CAEPDT 
relativos ao COR Lemos Pires, ao MAJ Jónatas e cópias das declarações do Dr. António Cascais, inclui recortes de imprensa e 
apontamentos manuscritos. 1975-04-05 / 1976-09-30 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0020/014 - Relatório da CAEPDT, diretivas, propostas, resoluções e cartas. Contém cópia do 
relatório exaustivo da CAEPDT que constitui a análise ao processo de descolonização em Timor, inclui pormenores e transcrição de 
documentos considerados fundamentais para a apreciação dos acontecimentos, tais como diretivas, propostas do Comité Central da 
FRETILIN, pedido de integração de Timor Leste na Indonésia, carta de Francisco Lopes da Cruz e João Carrascalão ao GEN El Tari, 
governador de Nusa Tenggara Timur, resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU, deliberações e decisões 
da CND (Comissão Nacional de Descolonização), cópia da carta na escala 1:50.000 da região de Díli, carta de Timor na escala 
1:500.000 e cópia da região do Sudeste Asiático. 1974-11-13 / 1977-02-01 

 
 

 

UI 0021 

 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/001A - Emissões da UDT na Rádio Ramelau - Ataúro.  Parte final da emissão da Rádio 
Ramelau, emissão da Rádio Lorosae voz do Movimento Revolucionário de 11 de Agosto, reunião de sargentos e praças realizada em 
Díli com a participação de elementos da UDT, implantação da ditadura do proletariado, tentativa de demonstração às tropas da 
FRETILIN que foram enganados. 1975-11-00  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/001B - Emissões da UDT na Rádio Ramelau - Ataúro.  Programa de rádio que tenta avisar o 
povo maubere sobre o controlo da FRETILIN em quase todo o território de Timor e todas as consequências daí advindas, diferença 
entre o comunismo e o liberalismo e descrédito da FRETILIM. 1975-11-00  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/002A - Conferência de imprensa da Comissão Coordenadora do MFA de Timor constituída 
pelos MAJ Francisco Mota, MAJ Costa Jonatas, CAP Carneiro Teixeira, ALF Gomes da Mata e ALF Reis Marques. [ca. 1975] 
Conferência de imprensa e respetivos agradecimentos à comunicação social, saudação à Comissão Coordenadora do MFA em 
Portugal, realização de diversas reuniões de que resultou a aprovação de um conselho militar, pormenorização da estrutura 
democrática, eleição da Comissão Coordenadora constituída por cinco oficiais, estudo de equipas de esclarecimento constituída por 
oficiais sargentos e praças, surgimento da Comissão Coordenadora, planeamento escolar, dificuldades dos partidos em entrarem na 
montanha e contatarem com a população do interior do país, passos para a democratização, importância da chegada de 
helicópteros à região, processo político decorrente em Portugal e princípios da descolonização em Timor. Bobine ao cuidado do CAP 
Costa para entrega no Estado Maior da Força Aérea.  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/002B - Conferência de imprensa da Comissão Coordenadora do MFA de Timor constituída 
pelos MAJ Francisco Mota, MAJ Costa Jonatas, CAP Carneiro Teixeira, ALF Gomes da Mata e ALF Reis Marques. [ca. 1975] 
Conferência de imprensa e respetivos agradecimentos à comunicação social, saudação à Comissão Coordenadora do MFA em 
Portugal, realização de diversas reuniões de que resultou a aprovação de um conselho militar, pormenorização da estrutura 
democrática, eleição da Comissão Coordenadora constituída por cinco oficiais, estudo de equipas de esclarecimento constituída por 
oficiais sargentos e praças, surgimento da Comissão Coordenadora, planeamento escolar, dificuldades dos partidos em entrarem na 
montanha e contatarem com a população do interior do país, passos para a democratização, importância da chegada de 
helicópteros à região, processo político decorrente em Portugal e princípios da descolonização em Timor. Bobine ao cuidado do CAP 
Costa para entrega no Estado Maior da Força Aérea.  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/003A - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 1ª Parte.  Apresentação do COR Mário Lemos Pires, nomeação para o cargo de 
governador e comandante chefe de Timor, contactos que teve na metrópole com elementos políticos e militares, diretivas e 
orientações que recebeu no processo de descolonização, escolha da constituição da sua equipa, conversações do programa de 
descolonização, partidos políticos em Timor, observação sobre a evolução na forma de pensar da UDT, acusações feitas ao COR 
Lemos Pires, reunião de Londres, relatório de Hong Kong, recusa do COR Lemos Pires numa política de integração, processo para 
chegar à eleição de uma comissão coordenadora. 1976-09-10  
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D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/003B - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 2ª Parte.  Nomeação do COR Lemos Pires para Timor, não definição de um 
programa para o processo de descolonização, caracterização da população militar e civil à chegada do COR Lemos Pires e a sua 
evolução com o decorrer do processo até ao 11 de agosto, atitude dos militares metropolitanos para com a população, pressões 
políticas, apoio na reforma administrativa e do ensino, críticas à seleção de pessoal, desentendimentos entre o MAJ Barrento e o 
MAJ Jonatas, opinião sobre o MAJ Jonatas, milícias e atividades da FRETILIN, sistema de informações. 1976-09-10  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/003C - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 3ª Parte.  Apresentação de um memorando para o Presidente da República, 
leitura de cartas particulares do COR Lemos Pires para o Presidente da República e para o ministro Almeida Santos, missão do COR 
Lemos Pires em descolonizar Timor, setores fundamentais e organização dos postos chaves, inconveniência em o MAJ Jonatas estar 
na área da comunicação social, MAJ Mota e MAJ Jonatas apelidados de comunistas, formação da UNETIM, políticas de não 
abandono. 1976-09-10  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/003D - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 4ª Parte.  Sentimento de abandono por parte dos timorenses em relação a 
Portugal, inconveniência da presença portuguesa, existência ou não de estruturas paralelas, esforço para a presença da FRETILIN na 
cimeira de Macau, roubo de material topográfico, clima que antecede o 11 de agosto, levantamento pela Indonésia, golpe da UDT, 
clima de guerra civil e de guerrilha, possibilidade de contornar a situação  com o recurso ao emprego de forças, evacuação de 
familiares e de metropolitanos, tomada de controlo de entradas na cidade, abrandamento da UDT no âmbito de várias cedências, 
reuniões com Carrascalão. 1976-09-10  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/004A - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 5ª Parte.  Negociações já existentes entre Portugal e a Indonésia, políticas 
adotadas pelo COR Lemos Pires em Timor, missão de descolonização, reforma administrativa e do ensino, solução mais simples para 
Portugal através da integração de Timor na Indonésia, evitar uma guerra civil e de guerrilhas, golpe da UDT, preferência de Lisboa 
por uma solução via política em vez de uma solução de força, programas de segurança, regresso de três dirigentes da FRETILIN a 
Timor vindos de Maputo, organização da Comissão da Descolonização, historial a partir do 10 de agosto dividido em três períodos 
distintos. 1976-09-24  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/004B - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 6ª Parte.  Acusação de ser apartidário, golpe da UDT, debilidade do sistema de 
informações, campanha de descolonização, preocupação na segurança dos técnicos, posição e atividades do TCOR de Maggiolo 
Gouveia. 1976-09-24  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/004C - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 7ª Parte.  Declarações alusivas à adesão do TCOR Maggiolo Gouveia à UDT, plano 
de assalto da UDT ao Destacamento de Material. 1976-09-24  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/004D - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 8ª Parte.  Pedido de reforços, rendição de Ataúro, diferentes posições quanto à 
melhor solução para Timor, desentendimento entre partidos, posição da Indonésia, opção tomada pelo TCOR Maggiolo Gouveia, 
tentativa de recuperação do controlo após o golpe da UDT por parte do COR Lemos Pires, prioridades quanto à evacuação dos 
familiares dos metropolitanos e dos militares, adesão de Maggiolo Gouveia à UDT. 1976-09-29  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/004E - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 9ª Parte.  Indicação do que se passou na véspera e no dia do contragolpe da 
FRETILIN, negociação com Portugal por parte dos partidos, criação de condições favoráveis para negociações e evacuações, 
recuperação de reféns, dificuldades na nomeação de uma delegação por parte de Lisboa, proposta de evacuação a partir de Díli, 
colocação do problema na saída de Díli, movimento de sargentos timorenses, atitudes desagradáveis por parte de oficiais, 
reorganização militar. 1976-10-01  
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D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/005 - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do COR Lemos Pires - 10ª Parte.  Continuação das declarações do COR Lemos Pires, cartas do TCOR 
Maggiolo Gouveia dirigidas ao COR Lemos Pires, ida do COR Lemos Pires para Ataúro, recusa em ser novamente governador em 
Timor, internacionalização do problema de Timor, defesa das acusações do relatório do GEN Morais e Silva. 1976-10-01  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/006 - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do TCOR Dentinho.  Declarações do TCOR Dentinho alusivas ao que se passava no Destacamento do 
Serviço de Material, manobra da FRETILIN para com o MFA, reação de alguns militares ao arrear da bandeira da FRETILIN, golpe da 
UDT, tomada por parte da FRETILIN do armamento que estava no destacamento do TCOR Dentinho, desencadeamento de ações de 
fogo por parte da FRETILIN, constituição de um Movimento de Forças Armadas de Timor, embarque para o Ataúro, reforma 
administrativa, conselhos militares, referência ao TCOR Maggiolo Gouveia e a sua adesão à UDT. 1976-09-29  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/007A - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Jonatas - 1ª Parte.  Mensagens enviadas a Portugal a pedir forças, dificuldade em definir quem 
era o inimigo em Timor, envio de mensagens para Cabo Verde e São Tomé e Príncipe sobre a forma como se processou o problema 
militar em Timor, postos militares de várias categorias, defesa por parte do MAJ Jonatas da não timorização, criação de unidades de 
intervenção, desentendimento entre a FRETILIN, APODETI, UDT e o governo português, orientação para uma atuação no campo 
político, falta de meios, carência em dotar todos os postos administrativos com emissores recetores, hostilização permanente por 
parte da UDT ao MAJ Jonatas, razões que deram origem à criação do Gabinete de Dinamização das Forças Armadas em Timor 
(GADIFAT) e sua constituição, chegada a Díli do MAJ Jonatas na noite da ação da UDT. 1976-09-17  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/007B - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar.  Declarações do MAJ Jonatas - 2ª Parte.  Continuação das declarações do MAJ Jonatas, relações da direção da 
emissora com o governo da província e com o Gabinete de Comunicação Social, esclarecimentos sobre as músicas revolucionárias 
transmitidas em Timor, organização de programas na emissora, desaparecimento de documentos ligados à PIDE, desmantelamento 
da PIDE em Timor, posições de Mário Carrascalão, ligações e relações das associações políticas em Timor, criação do gabinete do 
Comandante Chefe, ida do COR Lemos Pires para Timor, reunião de sargentos em casa do MAJ Cadete, personalidade do MAJ 
Cadete sob a perspetiva do MAJ Jonatas, necessidade de se formar uma coligação UDT-FRETILIN-APODETI, guerras entre a FRETLIN e 
a UDT. 1976-09-17  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/007C - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Jonatas - 3ª Parte.  Coligação contra a APODETI, vantagens da coligação FRETILIN-UDT, acusação 
de o governador ser paternalista, hostilização de Almeida Santos em Timor pela FRETILIN, apoio à coligação e reserva da Indonésia, 
indefinição e falta de equilíbrio na solução pretendida pelos dirigentes portugueses, reunião de quatro dirigentes da UDT com o 
governador em março/abril de 1975, estudantes em Lisboa com tendência da FRETILIN, constituição de grupos para Comissão de 
Descolonização, propostas para a independência de Timor, Cimeira de Macau sem a participação de um partido político, 
condenação da FRETILIN por parte do MAJ Jonatas, vinda a Lisboa do presidente da Associação Popular Monárquica Timorense. 
1976-09-17  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/007D - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do COR Leandro.  Chegada do militar a 25/26 de maio de 1974, clandestinidade da APODETI, tensões 
sociais, ida de estudantes para Timor no verão de 1974, indefinição por parte do governo de Lisboa, cimeira de Macau, reunião com 
o presidente Suharto e com o ministro da Defesa da Indonésia, convulsão permanente em Lisboa, política interna indonésia. 1976-
09-00  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/008A - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Jonatas - 4ª Parte.  Declarações alusivas à recusa da FRETILIN para se deslocar a Macau, 
constituição de vários grupos de trabalho entre os elementos da descolonização de Timor, coligação FRETILIN/UDT, existência da 
APODETI em Timor, descoligação entre a UDT e a FRETILIN, breve encontro entre o MAJ Jonatas e o TCOR Maggiolo Gouveia, 
controlo em Díli pela UDT, ultimato apresentado à UDT, 1ª emissão em onda curta a 13 de agosto, patrulhamento pela Polícia 
Militar, recuperação dos helicópteros. 1976-09-22  
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D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/008B - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Jonatas - 5ª Parte.  Apresentação do MAJ de Infantaria Silvério Henrique da Costa Jonatas, 
cargos e missões que desempenhou em Timor, campanha de calúnias feitas ao MAJ Jonatas, eleição da comissão coordenadora feita 
pelo Conselho Militar, constituição da comissão coordenadora, realização da 1ª reunião da comissão coordenadora, oficiais 
acusados de apoiarem determinadas correntes ou de se oporem, acusação ao MAJ Jonatas de ser comunista. 1976-09-22  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/008C - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Jonatas - 6ª Parte.  Perguntas dos indonésios sobre a situação portuguesa, contribuição, ação e 
responsabilidades da Igreja, posição de cada uma das associações políticas timorenses, chegada do MAJ Jonatas a Timor depois do 
25 de abril, acusações ao MAJ Jonatas e MAJ Mota de serem comunistas, análise das atividades e funções que o MAJ Jonatas 
exerceu em Timor. 1976-09-22  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/008D - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Jonatas - 7ª Parte.  Campanhas de esclarecimento feitas por militares, escolha dos militares para 
participarem nas campanhas de esclarecimento, reestruturação do ensino, ida de João Carrascalão às conversações de Macau, 
reciclagem de professores nos vários graus de ensino, proibição de professores diocesanos de participarem na reciclagem, 
surgimento da associação de estudantes UNETIM, campanhas de alfabetização no interior de Timor, elaboração de um plano de 
reestruturação na saúde, nomeação de uma comissão para a reestruturação dos serviços, hostilidade da população à Indonésia, 
pedido de uma companhia de paraquedistas, participação de militares timorenses em reuniões da FRETILIN. 1976-09-22  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/009 - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ de Artilharia Salvador Julião de Carvalho Guerreiro.  Declarações do MAJ de Artilharia Salvador 
Guerreiro em que faz referência ao seu percurso e desempenho de funções em Timor, ambiente militar e civil no âmbito do 25 de 
abril de 1974, contestação ao COR Aldeia em Timor, funções e atuação do MAJ Metello, formação da APODETI, mudança da 
autoridade administrativa, influência MAJ Jonatas, problemas disciplinares da companhia em Baucau. 1976-09-30  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/010A - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Cadete - 1ª Parte.  Declarações alusivas a Timor antes do 25 de abril, à Revolta de Viqueque em 
1959, conhecimento do 25 de abril através da BBC, Revolta das Caldas de 16 de março, posição da Indonésia sobre Timor, relações 
MAJ Metello com o COR Liberdade (?), sugestão na formação de Polícia Militar por timorenses, mal-estar entre o COR Aldeia e 
Ramos Horta. 1976-09-00  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/010B - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações do MAJ Cadete - 2ª Parte.  Continuação das declarações do MAJ Cadete alusivas a "provocações" 
preparadas por Ramos Horta à Polícia Militar, dependência de Timor ao exterior, problemas de reabastecimento, chegada do COR 
Lemos Pires e do ministro Almeida Santos a Díli, posições da Indonésia e da Austrália sobre Timor, declarações de Almeida Santos na 
ONU. 1976-09-00  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/010C - Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor no 
âmbito militar. Declarações de um militar não identificado.  Declarações do militar Sousa [?) alusivas à visita de Almeida Santos a 
Timor, coligação da UDT com a FRETILIN, manifestação da UDT em Díli, realização da Cimeira de Macau, fuga de indivíduos ligados à 
APODETI, posição da Indonésia sobre Timor. 1976-09-00  
 

 

D. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/003/0021/010D - Comissão de Análise do Processo de Descolonização de Timor no âmbito militar. 
Declarações de dois militares não identificados.  Declarações do militar Magalhães (?) alusivas ao desempenho da Polícia Militar 
timorense, golpe e contragolpe, eleição do comandante Dentinho, desencadeamento do Movimento de Forças Armadas de Timor, 
pedido de duas companhias de paraquedistas. (11m12) - Relato de outro militar sobre a atuação e capacidade de decisão do 
Comando Chefe das Forças Armadas em Timor, predisposição por parte da Comissão Coordenadora do MFA de Timor em criar nas 
unidades um delegado do MFA, golpe de 11 de agosto, atuação da UDT, incidente após uma manifestação com intervenção da 
polícia. 1976-09-00  
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SR. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004 

Título: Gabinete Coordenador para a Cooperação e Descolonização de Timor (GCCDT) 
Datas extremas: 1974-00-00 / 1976-00-00 

Dimensão e suporte: 2 cx. (nº 22 - 23) com um total de 11 processos 

 

 

UI 0022 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0022/001 - Descolonização de Timor. Processo do MAJ Ravara (pasta 1). Contém mensagens, 
telegramas, correspondência diversa e documentos sobre o processo de descolonização de Timor, entregues pelo MAJ Ravara, 
memorando a Ramos Horta, observações e reservas apresentadas pela delegação portuguesa ao memorando de entendimento, 
proposto pela delegação da República Indonésia, comunicado da Embaixada de Portugal em Jakarta, relatório da missão de Almeida 
Santos à ONU em Nova Iorque, carta da Embaixada da Austrália sobre a evacuação dos refugiados, exposição da situação de Timor 
em 17AGO75, relatório do encontro com a delegação indonésia, contacto com o GEN Muortopo, em Jakarta e cópia do relatório das 
conversações travadas em Londres em 9MAR75 entre o governo português e o governo indonésio a cerca do futuro de Timor, inclui 
recortes de imprensa e apontamentos manuscritos.  1975-05-03 / 1975-08-30 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0022/002 - Descolonização de Timor. Processo do MAJ Ravara (pasta 2). Contém mensagens, 
telegramas, correspondência diversa e documentos sobre o processo de descolonização de Timor, entregues pelo MAJ Ravara, texto 
relativo à situação de Timor - elementos da delegação portuguesa em Lisboa, publicado no Diário de Notícias de 22SET75, relatório 
do CCFAT (Comando Chefe das Forças Armadas de Timor) da missão militar a Atambua, fita do tempo da missão, carta de Almeida 
Santos endereçada a Mochtar Kusumaatmadja sobre a posição da delegação portuguesa após as diligências efetuadas, memorando 
para a delegação portuguesa pelo Governo de Timor, assinadas pelo COR Lemos Pires, texto da carta endereçada a Almeida Santos 
por (PATRIS) na qual propõe condições para se dirigir a Kupang, mensagens do COM Leiria Pinto, do BRI Oliveira Rodrigues, e do 
MAJ Ravara, textos das mensagens da delegação portuguesa endereçadas à FRETILIN e UDT (União Democrática Timorense) e 
comunicação do Governo de Timor para as agências noticiosas, inclui várias mensagens, memorandos e documentos manuscritos. 
1975-08-29 / 1975-09-22 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0022/003 - Descolonização de Timor. Processo do MAJ Ravara (pasta 3). Contém mensagens, 
telegramas, correspondência diversa e documentos sobre o processo de descolonização de Timor, entregues pelo MAJ Ravara, 
comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Embaixada de República da Indonésia, posição da Austrália perante o 
conflito de Timor, posições dos governos indonésio e australiano perante a situação de Timor, comunicado da FRETILIN para o 
presidente da República GEN Costa Gomes, declarações do 1SAR Rodrigues após o seu repatriamento, texto do telefonema recebido 
no Governo de Timor diretamento do presidente da FRETILIN, memorando dos contactos do governador de Timor com os 
embaixadores da Austrália e Indonésia em Lisboa, proposta do Governo de Timor sobre o processo de descolonização de Timor, 
medidas a tomar e decisões da CND (Comissão Nacional de Descolonização) e texto relativo à situação de Timor - elementos da 
delegação portuguesa em Lisboa, publicado no Diário de Notícias de 22SET75, inclui recortes de imprensa e apontamentos 
manuscritos. 1975-09-22 / 1975-10-30 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0022/004 - Descolonização de Timor. Processo do MAJ Ravara (pasta 4). Contém mensagens, 
telegramas, correspondência diversa e documentos sobre o processo de descolonização de Timor, entregues pelo MAJ Ravara, 
proposta de resolução da  CND (Comissão Nacional de Descolonização), relatório do Secretário Geral da ONU - análise da situação 
política de Timor, memorando da Presidência da República relativo à situação dos 23 militares portugueses detidos pela UDT (União 
Democrática Timorense), nota oficiosa relativa a alguns aspetos mais salientes do processo de descolonização de Timor, registo da 
conversação telefónica com Abel Ximenes, do secretariado do Comité Central da FRETILIN, comunicados da Presidência da 
República, projeto de comunicado a ser publicado após reunião da CND planeada para 24NOV75,  conferência com o embaixador 
australiano sobre Timor e memorandos da conferência, das conversações e da evolução da situação política em Timor, inclui 
recortes de imprensa e apontamentos manuscritos. 1975-10-18 / 1976-03-27 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0022/005 - Descolonização de Timor. Processo do MAJ Ravara (pasta 5). Contém mensagens, 
telegramas, correspondência diversa e documentos sobre o processo de descolonização de Timor, entregues pelo MAJ Ravara, 
reuniões e decisões da CND (Comissão Nacional de Descolonização) na Presidência da República, resumos de notícias 8MAI a 
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15JUN76, apontamento da entrevista entre o Bispo Lanigan da diocese de Atambua com o conselheiro da embaixada de Portugal 
em Londres, memorando da entrevista com o embaixador Winspeare Guicciardi, em 07MAI76, evolução da situação política do caso 
de Timor - análise, considerações e propostas, ofício relativo à regularização da  situação dos funcionários de Timor e informação 
sobre algumas conclusões da minha missão a Geneve e New York (embaixador António Pinto da França, enviado especial do 
ministro dos Negócios Estrangeiros) para libertação dos 23 militares portugueses detidos em Timor, inclui apontamentos 
manuscritos. 1976-04-11 / 1976-08-09 
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DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0023/006 - Atas da CND - Comissão nacional de Descolonização. Contém atas das sessões da 
Comissão Nacional de Descolonização efetuadas no Gabinete da Presidência da República, no período compreendido entre ABR75 e 
JUL76. 1975-04-09 / 1976-07-08 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0023/007 - Atas e documentos da Cimeira de Macau 75. Contém atas das sessões da cimeira de 
Macau entre 26 e 29JUN75, acordo para a descolonização de Timor - Díli, textos da lei 7/75 do Conselho da Revolução, observações 
ao projeto de lei da descolonização de Timor emanadas do MESA (Ministério do Equipamento Social e Ambiente), plano geral e 
programa da cimeira de Macau, inclui portfólio da cimeira. 1975-10-22 / 1976-00-00 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0023/008 - Mensagens, correspondência e documentos do Gabinete Coordenador. Contém 
documentos relativos aos acontecimentos de Timor, informação à imprensa sobre a declaração conjunta publicada no final das 
declarações entre os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da Indonésia, memorandos de entendimento, cópias das 
publicações em DR das leis 7/74 e 7/75 , memorando das conversações de Timor, cópia do relatório das conversações travadas em 
Londres em 9MAR75 entre o governo português e o governo indonésio acerca do futuro de Timor português, cópia da carta de 
Almeida Santos endereçada a Mochtar Kusumaatmadja sobre a posição da delegação portuguesa após as diligências efetuadas, 
declaração da situação dos prisioneiros portugueses pelo presidente do comité político do Movimento Revolucionário Anti 
Comunista (MRAC), comunicados à imprensa, reunião e encontros  com a delegação indonésia, contacto com o GEN Muortopo, em 
Jacarta,  observações e reservas apresentadas pela delegação portuguesa ao memorando de entendimento, proposto pela 
delegação da República Indonésia e correspondência diversa, inclui apontamentos manuscritos. 1975-04-03 / 1975-11-01 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0023/009 - INTSUM. Sumários de notícias internacionais. Gabinete do CEMGFA.  Contém os 
resumos semanais das notícias relativas à evolução da situação político-militar de Timor, INTSUM do período entre 25JAN e 
15JUN76, inclui listas de distribuição. 1976-02-21 / 1976-06-21 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0023/010 - Copiador de mensagens, telegramas e aerogramas do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Contém o copiador de mensagens, telegramas e aerogramas, expedidos e recebidos sobre a evolução dos 
acontecimentos em Timor. 1975-08-11 / 1975-08-24 

 

 

DC. PT/ADN/GABCEMGFA/PDT/004/0023/011 - Conversações de Banguecoque 76 com a delegação timorense. Contém documentos 
e correspondência diversa sobre os acontecimentos de Timor, memorandos e documentos de trabalho relativos às conversações de 
Banguecoque ocorridas entre 5 e 10 JUL76, despachos, informações sobre os refugiados na Austrália, relação das pensões dos 
funcionários aposentados, jubilados e pensionistas em JUN76, relatório da Estação de Timor segundo os acontecimentos de AGO75, 
informação relativa ao desenvolvimento económico e social de Timor, plano de desenvolvimento da Região de Lospalos, missão de 
serviço em Timor, extração de sal em Timor,  dívidas da SAPT, Lda. - Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho à Companhia Nacional de 
Navegação e intervenção do Governo de Timor na SAPT, Lda., inclui recortes de imprensa e apontamentos manuscritos. 1974-11-29 
/ 1976-07-10 
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